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Jeesus puhuu Pyhimysten vierailuista Taivaasta
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Huhtikuuta, 2018.
( Clare ) Tänään haluan jakaa kanssanne erään nuoren äidin kokemuksen, hänellä on kaksi lasta.
Kokemuksen, joka hänellä oli, kun hän rukoili. Hän vastaanotti viestin – aivan kuten minäkin
kuulen viestin – paitsi että hän vastaanotti sen sielulta Suuresta Todistajien Pilvestä.
Hieman tämän nuoren naisen historiasta. Hänellä oli myrskyisä, mutta kristitty lapsuus, ja paljon
hengellisiä kokemuksia. Hän pystyi näkemään eri ihmisten suojelusenkeleitä ja oli todella herkkä
Herralle ja sille mikä on oikein ja mikä väärin.
Kun hän lähti kotoa omilleen, hän joutui tekemisiin väärän joukon kanssa ja päätyi saamaan kaksi
lasta huumevälittäjän kanssa, mies kasvatti marihuanaa vuoristossa, ja hänet viimein pidätettiin ja
laitettiin vankilaan. Nuori nainen ei käyttänyt huumeita, mutta hän eli siinä huonomaineisessa
ympäristössä.
Kun hänen suhteensa tähän mieheen katkesi, mies uhkasi tappaa hänet ja hänen täytyi paeta
lapsineen. Samaan aikaan hänelle puhkesi harvinainen syöpä, jopa levisi nopeasti hänen
kehossaan. Kymmenen vuoden ajan hän taisteli syöpää vastaan ja tunsi kuolevansa ja antavansa
periksi monta, monta kertaa.
Viimein hän tuntui saavan sen hallintaansa. Ja hän ja minä aloitimme kirjeenvaihdon.
Hänellä oli musiikin lahja, joka oli tukahtunut hänen elämänsä myrskyisän elämäntyylin takia. Ja
hänen lastensa isä kaatoi useita sikspäkillisiä kaljaa hänen erittäin kalliille kosketinsoittimelleen
tuhoten sen. Kymmenen vuotta hän oli kokonaan ilman musiikkia.
No niin, minä aloin rohkaista häntä ja hän pystyi hankkimaan uuden kosketinsoittimen ja alkoi
soittamaan jälleen. Sitten hän sai äänitysohjelman ja alkoi kukoistamaan.
Hän oli tuntenut Jeesuksen ollessaan pikku lapsi, mutta hän vasta hiljattain palasi Hänen luokseen
ja syöksyi erittäin syvälliseen suhteeseen Hänen kanssaan – jossa Hän puhui hänelle monta kertaa.
Näyttäytyi hänelle monissa näyissä ja unissa. Hän tuli hänen luokseen lapsena – Jeesus Lapsena. Ja
nainen näki itsensä lapsena myös. Ja he keskustelivat ja Hän rohkaisi naista musiikissaan.
Viime aikoina, hänellä on ollut hyvin vaikeaa keskittyä ja pysyä satulassa. Hän tunsi itsensä
lannistetuksi ja pelokkaaksi ja rukoili, pyytäen Herraa antamaan hänelle jonkinlaisen varmistuksen
ja rohkaisun.
Hän alkoi kertomaan minulle tarinaansa… ” Perjantaista lähtien olin turhautunut, koska tunsin,
että en voinut keskittyä enkä harjoitella. Tein niin monia virheitä. En tuntunut pystyvän
keskittymään. Sitten kuin kirkkaalta taivaalta, epäilevät ajatukset tulvivat mieleeni. Olin jostain
syystä pelokas, että syöpä oli tulossa takaisin. Olin sallimassa huolen tulla takaisin mieleeni, mutta
minulla ei ollut aavistustakaan miksi. En ollut siitä huolissani moneen kuukauteen. Itse asiassa,
ennen kuin nämä huolet tulivat mieleeni, tunsin itseni täysin keskittyneeksi. ”
Silloin hän sai näyn yhdeltä Suuren Pilven Todistajalta, Hildegard von Bingeniltä. Hän tuli naisen
luokse hengessä ja aloitti tämän kauniin, kauniin rohkaisukirjeen. Hän sanoi… ” Sen taistelun (
syöpä taistelu ) myötä opit, ketkä ovat sinun tosi ystäviäsi, kuinka paljon perheesi rakastaa sinua ja
Jumalan suosion voiman. Ja Jumalan armon voiman. Maallistunut maailma merkitsee sinulle nyt
vähemmän; ja olet vapaa heidän vaikutusvallastaan, ketkä aikoivat vahingoittaa sinua. ”

” Olet jälleen kerran saanut yhteyden nöyryyteen ja puhdasta iloa on annettu sinulle lahjaksi. Jos
pidät sydämessäsi tämän tunteen ja sallit Pyhän Hengen virtaavan kauttasi, Jumalan parantava
voima tulee aina olemaan läsnä. Se inspiraatio, joka tulee rakkaudestasi Kristukseen, tulee aina
kasvattamaan ja lannoittamaan sinun lahjojasi. Älä tunne itseäsi turhautuneeksi, kun tunnet
olevasi lukossa tai sinulla ei ole inspiraatiota. Tämä on vain merkki, että Herra Jeesus haluaa sinun
tulevan Hänen luokseen nöyryydessä ja pyytämään apua. Älä unohda, että et voi pyytää liian
paljon Häneltä. Hän rakastaa sinua, ja on voimakkaampi kuin voit ikinä mahdollisesti kuvitella. ”
” Jumala ei halua, että olet liian tuomitseva itseäsi kohtaan. Nöyränä oleminen ei tarkoita, että
vertaisit itseäsi heihin, joita pidät kyvykkäämpinä. Sen sijaan, ymmärrä, että Jeesus työskentelee
kanssasi, että tulisit siksi työkaluksi, jonka Hän tahtoo sinun olevan. ”
” Hänen lahjansa tapahtuu Hänen aikataulullaan. Lopeta kiirehtimästä itseäsi; se aiheuttaa sinulle
vain lisää turhautumista. Kun epäilet Jumalan suunnitelmaa sinulle, sinä päästät vihollisen sisään.
Saatana kylvää niitä epäilyksiä yrittääkseen horjuttaa sinut polulta, jonka Jumala on sinulle
tarkoittanut. Jeesus Kristuksen, meidän Herramme pyhän nimen kautta, karkota epäilyksen
demonit. Jeesus on meidän vapauttajamme. Demonit eivät voi säilyä hengissä Hänen
läsnäolossaan. ”
” Lapsi, tämä on viesti, joka sinun on tarkoitus kuulla. Tämä epäilys ei ole Jumalalta. Se on
Epäilyksen demoni, jonka Saatana on lähettänyt. Hän vihaa sitä, että olet valinnut sen polun, jonka
Jumala tarkoitti sinulle. Hän ei koskaan lakkaa hyökkäämästä sinua kohtaan. Muista rukoukset,
jotka kutsuvat apuun Jeesuksen Nimen Puhtaan ja Jumalallisen voiman. Vain Hän voi karkottaa sen
epäpuhtauden, joka tihkuu tästä häiritsevästä ja keskeyttävästä demonista. ”
Ja se oli Hildegardin hänelle antaman viestin loppu.
Jeesus aloitti… ” Älkää erehtykö tässä. Vihollinen on varastanut paljon siitä, mitä Minä halusin
antaa teille. Uskonnollisiksi tekeytyvät demonit aiheuttavat väärinkäsityksiä uskollisten kristittyjen
mielissä. Kun tulet Minun tyköni olemaan, tulet olemaan ällistynyt sen armon määrästä, mitä
vihollinen on sinulta riistänyt. ”
” Demoneita on määrätty vaikuttamaan heihin, joilta puuttuu syvällinen ymmärrys Pyhistä
Kirjoituksista, kuten myös henkien erottelukyky. He ovat pitäneet teidät erossa Minun jaloa
käyttöä varten olevista astioistani; säikyttäen sinut ajattelemaan, että sellaiset asiat ovat
demonisia. Monet näistä eivät ole peräisin Pyhistä Kirjoituksista, vaan uskonnollisista traditioista ja
ihmisten mielipiteistä. ”
” Kun seisoin Kirkastusvuorella, julistin Taivaan auki. Ja siitä ajasta lähtien, manifestaatioiden virta
Taivaan Valtakunnasta Maapallolle alkoi. Nämä eivät ole turhia sanoja, ” Taivasten Valtakunta on
lähellä ” josta puhuin Matteuksen Evankeliumin 12.:ssa luvussa. Nämä, kuten monet muut Minun
sanani, oli tarkoitettu otettavaksi kirjaimellisesti. ”
” Mutta joita pelko inspiroi, tarvitsevat ihmisen inspiroimia seiniä ja pidikkeitä pysyäkseen
turvassa, riisuivat niiltä niiden todellisen merkityksen. Kun seisoin vuorella, Minä annoin teille
esimerkin, että teidän tulisi kohdata entisaikojen patriarkkoja ja pyhimyksiä vahvistuaksenne
matkallanne tällä Maapallolla, joka on niin täynnä juoksuhiekan kuolettavia ansoja ja rohkaisun
puutetta. Ja niinpä, Minun tarkoituksiani varten, Minä sallin taivaallisten olentojen vierailla
Maapallolla voimistamassa teitä. ”
” Mutta he, joilta toivottomasti puuttuu erottelukyky, ovat turmelleet nämä vierailut, tehden
niistä ” demonisia vierailuita” muiden uskovien mielissä. ”

” Miksi Saatanalla tulisi olla enemmän pahan välineitä kuin mitä Minulla on armon välineitä?? Eikö
Minun sallittaisi lähettää Minun pyhät sanansaattajani, että Minun kamppaileva kehoni virkistyisi?
Jos Saatana voi rohkaista hänen pahojaan demoneilla, enkö Minä voi rohkaista Minun pyhiäni
pyhimyksillä? ”
” Herää Kirkko! Tämä on sinun aikasi laittaa menneen ajan Fariseus-ismit sivuun ja omaksua avoin
Taivas, ja vastaanottaa heidät, joita Minä olen lähettänyt sinulle rohkaisuksi – tulevatpa he
Taivaasta tai nyt Maapallolla olevista. ”
” Se maksoi Minulle kaikkeni, repiä se verho auki, niin että teillä olisi pääsy Taivaaseen!
Ymmärrättekö sen tapahtuman merkityksen? ”
” Monet teistä tietävät ilman epäilyksen häivääkään, että rakkaat ovat olleet paikalla teitä varten
kuolemansa jälkeen. Sinä tiedät, että sinä tiedät, että sinä tiedät äitisi läsnäolon, hänen henkensä
on laskettu vapaaksi Taivaassa. Sinä tiedät, että se on sinun äitisi, eikä naamioitunut demoni. ”
” No niin, sinun pitäisi myös tietää, että on tuhansia muita enkeleitä ja pyhimyksiä, jotka ovat
Minun sanansaattajiani. He tulevat luoksesi näyissä ja unissa ja jotkut on nähty jopa paljaalla
silmällä. ”
” Ja jos käännytät heidät pois, vain koska olet liian laiska opettelemaan erottelukykyä, ja pidät
parempana nykytilannetta, menneen virheiden takia – silloin se on sinun tappiosi. ”
” He, jotka hyväksyvät tämän paljastuksen, Minä siunaan tarkemmalla erottelukyvyllä kuin mitä
teillä aikaisemmin tässä elämässä on ollut. ”
” He, jotka kyseenalaistavat, Minä rohkaisen heitä rukoilemaan selvennystä ja vahvistusta, ja ne
tullaan antamaan teille. ”
” He, jotka torjuvat ja pilkkaavat tätä Totuutta, teitä pidetään vastuullisina jokaisesta virheestä,
joita te opetatte. Minä pitäisin parempana, että te vilpittömästi etsitte Minua ja olette halukkaita
myöntämään, että ne hyvät miehet ja naiset, jotka opettivat teitä, myös erehtyivät. Mutta teidän
ei tarvitse jatkaa samaa virhettä. Teille on annettu mahdollisuus löytää itse, että onko se mitä
Minä olen sanonut totta vai valheellista. ”
” Joka tapauksessa, Minä tulen aina rakastamaan enkä koskaan hylkää teitä. Minä vain toivoisin,
että teillä olisi kaikki ne työkalut, jotka jätin teille tälle Maapallolle teidän pyhyyttänne ja sielujen
sadonkorjuuta varten. ”

