627. SALATUT MOTIIVIT, YLPEYS, RAHANHIMO, AHNEUS & LÄHI-ITÄ
Jeesus puhuu salatuista Motiiveista, Ylpeydestä, Rahanhimosta, Ahneudesta & Lähi-idästä
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Kesäkuuta, 2018.
Clare aloitti… Kiitos Herra, kun et ole luopunut meistä, vaan olet ollut vierellämme, kun olemme
kulkeneet kunniasta kunniaan, oppien Sinun tapojasi ja mukauttaen elämämme Sinun täydellisen
tahtosi mukaisiksi. Amen.
No niin, vain päivitystä, rakkaat. Herra on niin tosissaan pitämässä meidät poissa vaikeuksista, että
ajoittain me olemme tuomittuja lankeamaan. Kuunteleminen erittäin tarkkaavaisesti on niin
tärkeää. Mutta joskus Hän ei kerro meille, milloin olemme astumassa ansaan, koska Hän haluaa
saada selville sydäntemme syvemmät motiivit ja paljastaa ne meille.
Kuten tiedätte, Ezekiel voimistuu päivä päivältä ja on innoissaan siitä mitä Herra on tekemässä.
Juuri hänen paranemisensa jälkeen Herra sanoi, että Hän jättäisi vähän uhrausta varten
kansainväliseen ahdinkoon ja tarpeeseen. Ja eilen illalla hänet kutsuttiin taas palvelukseen
Presidentti Donald Trumpin, Presidentti Assadin, Israelin, Pohjois-Korean ja tietenkin Kim`n
puolesta.
Mutta kärsimyksessä on tavallisesti kaksi puolta. Yksi on ovi, jonka aukaisimme. Toinen on
pahaenteinen esirukouksen tarve.
Ja me aukaisimme oven. Itse asiassa, olen etsinyt Herralta kolme päivää, että minkä oven me
mahdoimme aukaista, koska oireita alkoi ponnahdella, jotka kertoivat, että jotain oli meneillään.
Ja vuosien mittaan, me olemme huomanneet erittäin johdonmukaisesti Herra joskus paljastaa
asioita meille aikana, jolloin maailma tarvitsee esirukousta. Siis, me voimme kipittää iloisesti
ajatellen, että kaikki on hyvin. Ja yhtäkkiä ovi aukeaa. Me saamme takaiskun. Ja sitten me etsimme
Häntä, että ” Kuinka ihmeessä minä aukaisin tämän oven?? ” Mutta samaan aikaan, mitä tahansa
me kärsimmekään, sitä käytetään ehkäisemään tilannetta ja tekemään se vähemmän vaaralliseksi.
Tai riisumaan aseista kokonaan. Ja joskus käy niin, että kun rukoilemme joidenkin puolesta, jotka
ovat hyvin sairaita, ja Herra haluaa vapauttaa heidät siitä sairaudesta.
Tiedäthän, esirukoilijoina, me emme koskaan tiedä mihin Herra meidät haluaa antaa.
Valmistautuessamme uuteen äänitys kauteen, meiltä puuttui muutamia instrumentteja – tai niin
me luulimme, täydentääksemme sen mitä tarvitsimme. Menimme Herran luo asian kanssa, ja
lukemamme mukaan kaikki näytti vihreää valoa ja iloa.
No niin, sitten ensimmäinen instrumentti saapui. Ezekieliä vastaan hyökättiin jo ennen kuin hän
pääsi sängystä sinä päivänä. Ja kun toinen saapui seuraavana päivänä, sama asia tapahtui. Ja
lopulta, kun viimeinen saapui, ja se oli edullinen bassokitara. Hän ei millään muotoa hemmotellut
itseään, tiedättehän. Hän tunsi, että hän todella tarvitsi näitä asioita tuotantoa varten. Mutta
sitten, ISO ovi aukesi kolmantena päivänä ja Kivun ja Piinan demonit ryntäsivät sisään.
Kahteen päivään me emme voineet kuvitella mistä ihmeestä oli kyse. Yksi rukous
kumppaneistamme sai Ylpeyden, mutta me emme samaistaneet sitä rahanhimoon, koska me
tunsimme saaneemme luvan.
Mutta minä huomasin tämän. Hän todella nautti toisten muusikoiden kuuntelemisesta ja noin
yleisesti ottaen sai vaikutteita uusista tekniikoista, jne. Minua vaivasi se, että paljon aikaa
käytettiin samalla tavalla. Ja minä kaipasin sitä päivää, jolloin hän vain istuisi alas kitaransa kanssa

ja soittaisi sydämestään. Koska ne ovat hänen kaikkein voimallisimpia laulujaan. Pystyin
näkemään, että huomion kohde siirtyi, ja rukoilin, että se paljastettaisiin hänelle. Rukoilin
huolellisesti, koska… mitä jos se oli Herra, joka salli hänen kuunnella eri artisteja?
Otaksuminen voi todella pilata avioliiton. Varsinkin, jos luulet, että olet super-henkinen ja
aviomiehesi on vain laiska tai puutteellinen kaiken kaikkiaan. Olemme olleet sillä vuorella
erämaassa muutaman kerran, kunnes Herra totesi minut syylliseksi Ylpeyteen ja Olettamukseen.
Se on hienovarainen tasapaino, naiset. Katsokaahan, meidän aviomiehemme – olivatpa he
kääntyneitä tai ei – monesti heillä on viisautta Ylempää, kuitenkin. Siis, me emme koskaan halua
olettaa, että Jumala ei johdattaisi heitä. No niin, lyhyesti kerrottuna. Viimeinkin neljäntenä päivänä
tiesin, että ovi oli aukaistu. Koska hän tuli erittäin sairaaksi. Siis, minä etsin Herraa hartaasti
saadakseni selville, mitä se oli. Ja me saimme selville, että se oli Rahanhimo. Vau! Minä todella
luulin, että me teimme Jumalan tahdon mukaan.
Auts! Ezekiel parka! Hän katui välittömästi ja oli niin allapäin, että hän oli satuttanut Herraa.
Puhumattakaan siitä, että tarvikkeiden täytyi lähteä takaisin. Maksupalautus menisi tarpeessa
olevalle seurakunnalle. Mutta toinen puoli tätä kärsimystä on presidentti Trumpin elämän,
kansakuntamme ja maailman rauhan puolesta. Rukoilemista kaikkien pääpelaajien puolesta.
Siis, minä pyytäisin teitä kaikkia rukoilemaan näiden miesten ja tilanteiden puolesta. Ja rukoilkaa
myös Ezekielin puolesta, kun hän toipuu tästä.
Niinpä, yön hiljaisuudessa menin Herran luo ja Hän alkoi puhumaan.
Jeesus aloitti… ” Kerro hänelle, hän on saanut anteeksi. Pyydän, pyydän, ole aina niin varovainen,
Clare. ”
( Clare ) Olen pahoillani, Herra. Minä olisin voinut olla hänen vika-turvallisuus-mekanisminsa, jos
olisin tajunnut.
( Jeesus ) ” Se on totta. Mutta sinä halusit hänen saavan hyviä tavaroita, kuten kuka tahansa vaimo
varustaisi aviomiehensä. Mutta sinun täytyy käyttää erottelukykyäsi syvemmin, eikä antaa
pintapuolisen ajattelun tehdä päätöksiäsi. Mene syvemmälle, Clare. Mene syvemmälle. Milloin
tahansa saat varoitus-Rheman, kiinnitä siihen huomiota. Kiinnitä ERITTÄIN PALJON HUOMIOTA. On
niin monen asteisia syntejä, erot ovat hienovaraisia, eikä kumpikaan teistä ole tottunut menemään
niin syvälle. ”
( Clare ) Hän antoi minulle varoitus-Rheman, joka oli melkoisen osoittava. Ja se todella häiritsi
minua, kun sain sen, mutta en kuollaksenikaan pystynyt keksimään kenestä se oli. Ja näin siinä
sanotaan… ” Alkuaikojen Kirkossa pastorit ja ylemmät kirkonmiehet olivat köyhiä miehiä,
intohimoisia armeliaisuudessa – eivät ahneudessa. ” Vau… Minä sain sen luultavasti noin kaksi
päivää sitten, ja ajattelin… ” Mitä tämä oikein on?? Hän varmaan yrittää varoittaa minua jostakin,
eikä minulla ollut aavistustakaan. ”
( Jeesus ) ” Kuten sanoin, milloin ikinä saat varoitus-Rheman, KIINNITÄ SIIHEN HUOMIOTA. ”
Ja se , kaverit oli minun laatikostani, jossa on luultavasti 1500 korttia tähän mennessä.
( Jeesus ) ” Kun Minä sanon syvemmälle, Minä tarkoitan syvemmälle, Fransiskaanisen syvemmälle.
”

( Clare ) Se mitä Hän sillä tarkoittaa, on että pitää pärjätä vain välttämättömimmällä. Ei mitään
muuta. Voi, Herra, minulla ei ole voimaa eikä rakkautta mennä niin syvälle juuri nyt. Pyydän,
autatko minua?
( Jeesus ) ” Siksi me olemme nyt puhumassa, Rakkaani. Voi, Minä haluan lopettaa nämä
hyökkäykset; niin kovin haluan, että ne loppuvat! Vaikkakin, kuten olet huomannut, 50% on myös
uhrausta ja tulee aina otolliseen aikaan. ”
( Clare ) Jeesus, minä olen niin pahoillani. Olin sokea – ihan yhtä paljon Ylpeydestä ja
Rahanhimosta kuin hänkin oli.
( Jeesus ) ” Ja kuitenkin sinun aikeesi häntä kohtaan ja Minua kohtaan olivat kunnialliset. Siksi Minä
sanon sinulle, ettei ikinä koskaan saa tuomita kenenkään motiiveja. Vain Minä tiedän miksi he
tekivät jotakin. Jopa näennäisesti mitä inhottavimmat ihmiset, jotka ajavat Uuden Maailman
Järjestyksen ( = NWO= New World Order ) ajatuksia kuinka elää. He pohjimmiltaan vain käyttävät
älykkyyttään saadakseen aikaan ” parempaa ” elämää Maapallolla. He näkevät sen suurena
parannuksena, köyhyyden ja hyväksikäytön loppumisena. ”
” He kuitenkin käyttävät köyhyyttä ja hyväksikäyttöä laittaakseen kokoon jotakin, joka ei tule
koskaan kestämään. Rauta ja savi eivät tule koskaan kestämään. ”
( Clare ) Ja siinä Hän viittaa Nebukadnessarin patsaaseen. Siis missä me olemme, Lopun Ajoissa.
Sen patsaan jaloissa.
( Jeesus ) ” Heidät on kasvatettu uskomaan parempaan maailmaan, käyttäen älykkyytensä
työkaluja, mutta ilman Minua. He näkevät Uskonnon ongelmana. Mitä se todellakin voi olla –
mutta he eivät näe Minua ratkaisuna. ”
” Siis, katsohan, jos tutkisit heidän motiivejaan, sinä saisit selville kunniallisia ajatuksia. Se mitä he
eivät tunnista, on sen synnin määrä, mihin ihmiset ovat langenneet. Mikä tarkoittaa, että ahneutta
ja hyväksikäyttöä tullaan aina käyttämään, että voidaan varastaa heikoilta. ”
” Minä tulen vapauttamaan ihmisen tästä orjuuden järjestelmästä, johon he, jotka tulevat ”
suurista opiskeluhalleista ” ovat heidät lähettäneet. Sitten jokaisella miehellä, naisella ja lapsella
on mahdollisuus täyttää kohtalonsa. Nämä ihmiset pelkäävät näkemyksiä ja vapautta, koska sitä ei
voi pakottaa heidän pelinsä suunnitelmaan. Siksi he kohtelevat karskisti ja eliminoivat
toisinajattelijat. ”
” Mutta takaisin sinun tilanteeseesi, Minun Rakkaani. Ole aina niin varovainen, Clare. Ihmisen
sydämessä on paljon ilkeyttä, että ei nähdä mitä se on. Lapsuudesta alkaen, pienokaisille
opetetaan Rahanahneutta, Ahneutta, Ylpeyttä – ja se menee niin syvälle mieheen tai naiseen, että
syvää aurausta tai joskus jopa dynamiittia tarvitaan syrjäyttämään se ja tuomaan se pintaan
käsiteltäväksi. ”
” Ja Minä tiedän, että se on sinun sydämessäsi . Että sinä haluat käsitellä nämä viat. ja siksi Minä
jatkan teidän kanssanne työskentelyä tällä tasolla. Te olette molemmat saaneet anteeksi. Menkää
eteenpäin ilolla, sillä Minä olen teidän kanssanne. Ja muuten, Minä rakastan sitä laulua, jota me
työstämme. ”
( Clare ) Kiitos Herra armostasi. Pyydän, anna Ezekielille hiukan lievitystä.

( Jeesus ) ” Se tulee, kun olen saanut Minun tarkoitukseni on saatettu loppuun ja varmistettu. Ole
kärsivällinen, Clare. Hän todellakin kannattelee maailmaa sisäisillä osillaan. Toistaiseksi, tämä ON
hänen työtään. ”
( Clare ) Voi, se on vaikeaa…
( Jeesus ) Kallisarvoiset Asukkaat Minun Sydämessäni. Kaikissa teissä on hyvää ja pahaa, oikea ja
väärä asetetaan eteenne joka päivä. Jos olette tarjonneet kehonne eläväksi uhraukseksi, tulee
olemaan aikoja, jolloin vaadin sitä teiltä. pyydän, tarrautukaa Minuun tiukasti ja tietäkää, että
minä kärsin kanssanne ja tulen poistamaan tämän ajanjakson teiltä niin pian kuin mahdollista. ”
” Kun näette Lähi-Idän kuumenevan, te tiedätte, että vakavaa esirukoilua tarvitaan. Te voitte
rukoilla, että kipunne lievittyvät. Tai te voitte rukoilla Lähi-Idän puolesta – ja Minä lievitän kivun.
Mutta se on olemassa muistuttamassa siitä, että tämän Maailman sytytyslanka palaa jo, valmiina
räjähtämään minä hetkenä hyvänsä. Ja te olette ämpärillinen vettä. ”
” Me olemme sodassa, ja te olette etulinjassa. Älkää pelätkö mitään! Minä olen teidän kanssanne.
”

