656. ÄLÄ TULE YLLÄTETYKSI ILMAN ÖLJYÄ… PYSY KIIREISENÄ MINUN TÖISSÄNI!...
Jeesus sanoo.. Pysy kiireisenä Minun töissäni! Älä tule yllätetyksi ilman Öljyä
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Lokakuuta, 2018.
Jeesus aloitti… ” Minun Kauniit Morsiameni, te olette silti erittäin huolestuneita tulevista
tapahtumista ja ajoituksesta. Ja MINÄ varoitan teitä. MINÄ kutsun teidät rukoilemaan, Minä myös
valtuutan teidät PYSYMÄÄN KIIREISINÄ teille annetuissa tehtävissänne. Kyllä, rukous on avaintekijä
juuri nyt; mutta on myös ehdotonta, että pysytte työn touhussa, tehden niin paljon hyvää kuin
voitte viime hetkeen asti. ”
” On niin monia asioita, joista olette pakonomaisen uteliaista. Voi, tämä uteliaisuuden
luonteenpiirre Minun Lapsissani! Se voi olla niin ihmeellinen – tai niin haitallinen. Pyydän, älkää
yrittäkö kritisoida Minua ajoituksesta. Pitäkää vain nenänne erossa pakonomaisista uutisista ja
päivitys-myllystä; se helpottaa teitä suunnattomasti. Pitäkää itsenne rukoilemassa ja
tarkkaavaisina, tähystyspaikalla, ja pitäkää huoli, ettei teitä yllätetä. ”
” Voitte silti tehdä paljon hyvää, jos lopetatte ajan tuhlaamisen kuuntelemalla tätä tai tuota. ”
” Pikemminkin, soisin teidän käyttävän lahjojanne suuremmalla kestävyydellä ja jättävän jälkeenne
monia todisteita rakkaudestanne ihmiskuntaa kohtaan; niin monia todisteita sukulaisillenne…
ohjeita, kirjeitä, joissa on rakastavia ohjeita, heille hyödyllisiä asioita. ”
” Me emme tiedä tuntia, mutta ” me ” tiedämme, että ajankohta on käsillä – ja siksi teidän
kaikkien tulisi olla kiireisinä sytyttämässä lamppujanne ja pitävän varalla ylimääräistä öljyä. Älkää
tulko yllätetyiksi öljyttömien lamppujen kanssa. Älkää sekaantuko tyhjänpäiväiseen viihteeseen tai
juoruihin. Yrittäkää kaikkenne aurataksenne vastustuksen läpi ja tuottaaksenne makeat hedelmät
kurinalaisuudellanne ja lahjoillanne. ”
” Rukoilkaa, toivokaa, ja älkää huolehtiko. Tehkää mikä on mahdollista teidän
elämäntilanteessanne. Rukoilkaa ja tuottakaa hyvää hedelmää, olipa se sitten epävarmojen ja
väärin informoitujen neuvomista, Minun rakkauteni näyttämistä tarpeessa oleville - se on erittäin
tärkeää. Ja ylistäkää, siinä on teidän voimanne. ”
” Minä tiedän, että te kaikki soudatte ja huopaatte Kotiin tulon ja sen välillä, että tekisitte
enemmän hyvää. Minä tiedän, että monille teistä se on tuskallinen kamppailu. Minä tiedän, että
joka päivä te tunnette itsenne maailman tyhjiin ammentamaksi ja loppuun uuvutetuksi. ”
” Voi, pitäkää itsenne erossa maailmasta niin paljon kuin voitte! Ja olkaa tietoisia, että tämä tarve
tietää on pakko-oireinen demoni, joka haluaa haaskata teidän aikaanne, niin että ette voisi antaa
omaa osuuttanne kokonaisuuteen niin paljon kuin te pystyisitte, koska annatte tilaa
uteliaisuudelle, ja tuhlaatte sen häneen, jolla on kaikkein vastustamattomimmat aikajanat. ”
” PYYDÄN, siirtäkää se syrjään, tekisittekö sen? Siirtäkää se syrjään. Teidän ei tarvitse tietää muuta
kuin uskollisuus Minua kohtaan ja uskollisuus elämän tilaanne kohtaan. Jos on tarvetta tehdä
varautumista, jota ette ole tehneet, Minä varoitan teitä. Mutta jos te valitsette mennä omillanne,
te tulette hukkaamaan aikaa. ”
” Teidän monien kohdalla, Minä tiedän jo missä teidän perheistänne ja rakkaistanne tullaan
pitämään huolta. Minä olen jo valmistellut heille kaiken, mitä he tarvitsevat. Nyt on sinun vuorosi,
olla uskollinen ja tuottaa hedelmää Minulle, mikä vetää kaikki ihmiset Minun Rakkauden Sydämeni
luokse, joka on heitä varten. ”

