
383. USKO ILMAN TEKOJA ON KUOLLUTTA… ÄLKÄÄ HAUDATKO LAHJOJANNE 

Jeesus sanoo… Usko ilman Tekoja on kuollutta! Älkää olko kuin Uskomattomat, älkää haudatko 

lahjojanne… 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Syyskuuta, 2018. 

( Clare ) Olkoon Herran rauha luonamme, ja olkoon sydämemme avoimia Hänen ohjeilleen pitää 

rauhamme.  

Jeesus aloitti… ” Maailman tapahtumista puheen ollen. Asiat käyvät sekasortoisiksi, Clare. Mutta 

Minä haluan Minun Ihmisteni pysyvän rauhallisina. Pysykää kurssissa. ” 

” Olen antanut toimeksiantoja ja jotkut ovat tehneet ihmeellisesti, Esimerkiksi, Leah ja Water of 

Life music         ( = Elämän Vesi musiikki ). ” 

( Clare ) Hänen nimensä on Leah Catherine ja hän on ollut todella, todella rakastunut ja liekeissä 

Herraan. Ja hän on kirjoittanut jotakin kaunista musiikkia Hänen kanssaan, ihania lauluja. Lauluja, 

jotka todella vievät sanomaa eteenpäin. 

( Jeesus ) ” Hän on mennyt eteenpäin Minun kanssani tottelevaisuudessa Minun valtuutuksellani 

käyttää hänen kykyjään. Sydänasukkaat, hän on todella hyvä esimerkki teille. ” 

” Jotkut teistä ovat odottaneet Taivaaseennostoa ja eivät ole käyttäneet lahjojanne, koska olette 

olettaneet, ettei ole aikaa. Minä pyydän teitä, Minun Ihmiseni, älkää tuottako Minulle pettymystä. 

Alkakaa ahkeroimaan, aikaa on – teitä on johdettu harhaan. ”  

” Moni on sanonut… ” No niin, kun Taivaaseennosto ei tule vielä kolmeen vuoteen, minä voin vain 

ottaa rennosti. ” Te, jotka tyydytte viininsakkoihinne – teitä ei tulla ottamaan. ” 

( Clare ) Minä katsoin tuon sanan, LEES ( = sakka, pohjasakka ) … ” Sana KJV:ssa ( =King James 

Version-Raamatun käännöksessä ) , joka kuvaa sitä häiriintymätöntä ja paksua viinin osaa, joka 

luonnollisesti laskeutuu pullon tai sammion pohjalle. Sakat, jotka laskeutuvat viiniruukkujen tai 

viinileilien pohjalle. Sanaa on käytetty kuvaamaan hengellistä uneliaisuutta ja Mooabin rappiota. 

Jeremia 48:11.  

Israelilaisten välinpitämättömyys hengellisille totuuksille ( Sefanjan kirja 1:12 ), ja katkeruudelle ja 

Jumalan vihan väistämättömyydelle ilkeitä kohtaan ( Psalmi 75:8 ). Sefanjan kirja 1:12 raportoi, 

että ” he tyytyivät viininsakkoihinsa ” ja sanoivat, ettei Jehova tee mitään. Jeremia 48:11 sanoo, 

että Mooab on ” tyytynyt viininsakkoihinsa”; se tarkoittaa, he asettuivat tyytyväisinä 

olosuhteisiinsa. ” 

( Jeesus ) ” Vaikka rakastan teitä kaikesta Sydämestäni, Minä annan teille vakavan varoituksen; 

pyydän, kuulostelkaa tarkkaan Minun kutsuani. Minä haluan teidän käyttävän teidän lahjojanne 

odotellessanne. Minä haluan teidän keskittyvän tuomaan muita pelastukseen, ei siihen milloin 

Taivaaseennosto tulee tai kuinka pian voitte päästä pois tältä Maapallolta. Palkitsisinko Minä 

teidät samalla palkkiolla kuin annetaan niille, jotka ahkeroivat tuodakseen satoa – tietäen, että 

heillä on vielä vähän aikaa tuoda hedelmää? Minulla ei ole mitään halua jättää teitä jälkeen, mutta 

niin tulee tapahtumaan palvelijoille, jotka hautaavat lahjansa. Pyydän, älä ole yksi heistä. ”  

” Siirrytään maailman tapahtumiin. Maailman synnytystuskat jatkuvat, niitä on nyt tiheämmin, 

koska ne johtavat huipentumaan. Mutta Minä jatkan tapahtumapaikkojen jättämistä sielujen 

tavoittaa ympäri maailman. Itse asiassa Internet tulee kukoistamaan hengellistä tarmoa ja elämää. 

Käyttäkää hyväksenne tätä aikaa evankeliumin levittämiseen. ” 



” Katsokaahan, teidän uskonne pitää maailmaa kasassa. Te, jotka olette antaneet elämänne 

Minulle Evankeliumin levittämiseen, tietävät, että Minä olen uskollinen Jumala ja Minä en antaisi 

tehtäväksi työskennellä, jos kaikki ovet olisivat sulkeutumassa. Tämä on mitä vihollinen haluaa. 

Mutta toistaiseksi, se ei ole mahdollista eikä tule menestymään. Tätä he ovat halunneet tehdä 

pitkän aikaa, mutta ovat viivyttäneet. Nyt se on liian myöhäistä, koska maailma on herännyt. ” 

” Tulee olemaan lukemattomia yrityksiä aiheuttaa kaikenkattavaa kaaosta, täällä ja ulkomailla. 

Minä teen ne tyhjiksi kaikille niille sieluille, jotka ovat naulittuina Minuun, eivätkä katsele 

vasemmalle eivätkä oikealle. ”  

” Jotkut teistä ovat uusia tällä kanavalla. Minä olen teroittanut kaikille, että en halua heidän 

katsovan uutisia ja Youtubea, jotka pitävät kaaoksen ajan tasalla. Miksi? Koska te, negatiivisella 

ajattelullanne levitätte negatiivisuutta ja epävakautta. Ymmärrättekö te kaikki? Jopa ” hyvät ” 

kristityt kanavat, jotka lähettävät ohjelmia siitä mitä tapahtuu, työskentelevät maailman vakautta 

vastaan. Heidän tietämättään, tietty osa heidät tiedoistaan on tahallisesti vääristelty, että ihmiset 

syöstäisiin paniikkiin. Mutta ne teistä, jotka odottavat Minun pitävän heidät rauhassa, ovat itse 

asiassa osa sitä mikä pitää tämän maailman koossa. Siksi teidät pitää poistaa, ennen kuin he voivat 

toteuttaa kaikki suunnitelmansa. ” 

” Teidän hermostuneisuudellanne ajoista on motiivinsa: pelko. Ja sitä lähetetään ohjelmissa, koska 

pelokkaita ihmisiä on helpompi kontrolloida. Minä olen kertonut teille, milloin Taivaaseennoston 

ajanjakso on kypsä. Niin että voitte rentoutua ja torjua pelon, pysyen kiireisinä Minua varten ja 

leväten Minussa. ” 

” Monet teistä eivät tiedä, mitä tarkoittaa tulla Minun lepooni. Se tarkoittaa omien avujen 

jättämistä, mitkä ovat pelon motivoimia. Jos tsunami tulisi, Minä vien teidät kotiin ja te olette 

ensimmäiset, jotka otetaan Taivaaseennostossa. Jos maanjäristys tulisi, siltikin Minä huolehdin 

teistä. Jos vapautatte kaiken ahdistuksenne kehoistanne ja sukulaistenne pelastuksesta, ja vain 

keskitytte käyttämään vakaasti kykyjänne tuodaksenne sieluja Minulle, teillä tulee olemaan 

RAUHA. Minun RAUHANI. ” 

” Kuten on kirjoitettu: ” Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja 

turvallisuus iänkaikkisesti. ” ( Jesaja 32:17 )  

” Te ette voi koskaan asiaankuuluvasti suojata itseänne. Aina on jännitteitä ” vielä sen yhden asian 

” takia, jota teillä ei ole. Viimeisin ” profetia ” siitä milloin komeetta iskee, milloin sota alkaa. 

Ettekö näe, miten teitä työstetään kiihkoon joka kerta, kun uusi päivämäärä annetaan? Rakkaat, 

todellakin! Ettekö näe, miten teitä manipuloidaan? Te pelaatte vihollisen pussiin. Te ette voi 

koskaan asiaankuuluvasti valmistautua, mutta Minä olen aina valmistautunut tuodakseni teidät 

turvaan. ”  

” Mitä epävarmemmiksi te tulette, sitä enemmän te keskitytte itseenne ja vähemmän 

Valtakuntaan. Tämä on niin erittäin itsekästä. Minä olen opettanut teille, että jos keskitytte 

yksinomaan Minuun ja tottelette ja teette sen, mitä Minä olen antanut teille tehtäväksi, Minä 

tulen kattamaan tarpeenne. Te voitte kulkea vapaina. Nyt te olette kytköksissä kaikkiin näihin 

annettuihin päivämääriin. He ovat varastaneet teidän lahjanne aiheuttaen pelkoa ja odottelua, 

vaikka Minä olen säännönmukaisesti kertonut teille, että älkää kuunnelko maailman ääntä. ” 

” Pyydän, kuunnelkaa yksinomaan Minun ääntäni – missä ikinä sen kuulettekin. Kirkossa, muilla 

kanavilla, rukoushetkissänne – missä ikinä sen kuulettekin, antakaa sen asettua mieleenne ja 



tulkaa Minun lepooni. Sitten, mitä tahansa tapahtuukin, teillä on Minun rauhani ja varmistukseni, 

että Minä tulen kattamaan tarpeenne. ”  

” Tämä on taistelua uskoa vastaan. Teitä manipuloidaan hylkäämään uskonne ja turvautumaan 

omiin avuihinne. Ja täsmälleen tällä tavoin he tulevat ajamaan teidät verkkoon, joka teitä varten 

on valmisteltu. ” Tulkaa meidän luo, meillä on ruokaa, vettä, peittoja, lääkkeitä… tulkaa. ” Ja se 

tulee olemaan ansa teidän vangitsemiksenne ja lopulta hankkiutua teistä eroon. ” 

” Teidän täytyy harjoittaa uskoanne ja luottaa Minuun… nyt. Teidän täytyy olla esimerkki Minun 

huolehtivasta hoivastani… nyt. Teidän täytyy levittää evankeliumia elämällä sitä NYT, niin että 

heillä, jotka jätetään jäljelle, on esimerkki, jota muistaa. ”  

( Clare ) Herra, minä en ymmärrä miten tämä varastaa ihmisten uskon? 

( Jeesus ) ” Koska teidät ahdistetaan pelolla, ja liha ottaa vallan hengestä. Pelko on kaikkein 

voimakkain ase. Se ei tee vain kehoja sairaiksi, mutta sielut myös. Te ette voi kuulla Minun silti 

pientä ääntäni, kun päänne ovat täynnä maailman melskettä. ”  

” Kuten on kirjoitettu… Katumuksessa ja levossa teidät pelastetaan. Mutta te ette olleet 

halukkaita, vaan sanoitte, ” Ei, Hevosilla me tahdomme kiitää ” - niinpä saatte kiitää pakoon. ” 

Nopean selässä me tahdomme ratsastaa ” - niinpä ovat vainoojanne nopeat… Jesaja 30:16. ” 

Hän, joka on sanonut heille: ” Tässä on lepo; antakaa väsyneen levätä, tässä on levähdyspaikka ”. 

Mutta he eivät tahtoneet kuulla. Jesaja 28:12. 

” Älkää olko epäuskoisten joukossa vaan uskovien. Antakaa uskonne loistaa niiden töiden kautta, 

jotka Minä olen teille antanut tehtäväksi. Kun koko maailma on huolissaan, te olette luomassa. Se 

on teidän käsissänne, se on teidän valintanne. ” 

( Clare ) Sitten Hän siteerasi minulle Jaakobin kirjettä ” Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman 

tekoja se on kuollut. Ehkä joku nyt sanoo: ” Sinulla on usko, minulla teot. ” Näytä sinä minulle 

uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoilla. ” Jaakobin kirje 2:17. 


