661. UUDISTA HENKESI MINUSSA… TULE & ÄLÄ HUKKAA MINUUTTIAKAAN
Jeesus sanoo… Uudista Henkesi Minussa. Tule, älä hukkaa minuuttiakaan
( Clare ) Herra, kun lähteemme kuivuvat, Sinä yksin olet kaiken tarvitsemamme ehtymätön lähde.
Kiitos Sinulle kutsusta ammentaa Sinun olemuksestasi. Amen.
Jeesus aloitti… ” Me tulemme tekemään tämän. Me tulemme onnistumaan. Sinun täytyy
ammentaa voimasi ja vahvuutesi Minulta. Juuri tästä näin, Minun sydämestäni. Ylistä ja imeytä
Minua itseesi, Clare! Täytä itsesi Minulla. Olkoon loppumaton Minun vahvuuteni imeytyminen
sinulle saattaaksesi loppuun tehtäväsi. Olkoon loppumaton Minun Rakkauteni virta, joka kertoo
sinulle, että olet oikealla tiellä. Ja anna sen Rakkauden valloittaa sinut ja läikkyä yli lauluihin,
tuodakseen Minun Morsiameni Kotiin Minun luokseni. ”
” Todellakin. Jos juot täyden kupin Minun Rakkauttani joka päivä, sinulla tulee olemaan se mitä
tarvitset päättääksesi kaiken, mitä on tehtävänä. Jos jätät tämän ajan väliin, sinä tulet heikoksi ja
hinteläksi, kuten olet itsesi tuntenut viime aikoina. On mahdollista ammentaa kaikki tarvitsemasi
energia ja voima Minulta. Minä olen tehnyt tämän mahdolliseksi kaikille, jotka ovat syvästi
omistautuneita täyttämään tehtävänsä Maapallolla. Loppumaton määrä vahvuutta, inspiraatiota
ja rakkautta. ”
( Clare ) Herra, minä vain tunnen itseni niin lannistuneeksi, koska kun istun pianon ääreen, niin
minä olen niin huonovointinen, koska en ole harjoitellut. Pyydän, voitko auttaa minua sen kanssa?
( Jeesus ) ” Sinun työsi ei ole helppo, mutta en kutsunut sinua tekemään sitä ilman Minun
voiteluani ja vahvuuttani. Sinä luotat liikaa omaan voimaasi. Unohda se mitä sinulla on tai ei ole!
Sinun varastosi on pohjasakkaa. Pikemminkin, uppoudu Minuun ja imeytä Minun varastostani
energiaa, inspiraatiota, rakkautta, kestävyyttä – koska Minulla varmasti on enemmän kuin
tarpeeksi Minun olemuksessani täyttämään kaikki tarpeet. Mutta sinä unohdat kysyä, Pikkuinen…
” Sinä odotat liian kauan ennen kuin kysyt. Kysy säännöllisesti; jatkuvasti. Pysy sitoutuneena ja
keskittyneenä Minuun ja sinulla tulee olemaan enemmän kuin tarpeeksi. Enemmän kuin tarpeeksi.
Ja kyllä, noudata Minun toimintaohjeitani uimisesta ja liikunnasta. ”
( Clare ) Se meni mieleni läpi, kun Hän sanoi sen. Minä olen laiska joskus…
( Jeesus ) ” Sydänasukkaat, mitä Claren elämässä on kahden viime viikon aikana tapahtunut, siinä
on tarpeeksi kaataa kenet tahansa. Mutta teidän rukoustenne ja uskollisuutenne takia, hän on
toipumassa – hän ja hänen Tiiminsä jäsenet. Mutta minä sanon teille kaikille… tämä lähde
tarvitsee jatkuvaa rukousta pitääkseen Elävät Vedet virtaamassa syvältä. Siispä, minä pyydän teitä
uskollisesti rukoilemaan hänen ja tiimin puolesta. ”
” Vihollinen on suunnitellut monia, monia kiertomatkoja ja huomion kääntämisiä muihin asioihin,
hyökkäyksiä ja tilanteita, jotka eivät ole hänen kontrolloitavissaan. Mutta teidän rukouksenne
hänen puolestaan ovat neutraloineet paljon kivusta, jota he toivoivat tuottavansa. Ja tässä hän on,
yhä pystyssä, Minä olen antanut hänelle suuren määrän apua ja armoa. Olkoon se oppiläksynä
teille kaikille. Minä voin viedä teidät kaikenlaisten vihollisen suunnittelemien hyökkäysten läpi, kun
on välttämätöntä. Pitäkää sydämenne ja mielenne puhtaina pahoista ajatuksista ja kostosta ja
tuomitsemisesta. Tätä vihollinen yrittää käyttää erottaakseen teidät Minusta omissa mielissänne ja
sydämissänne. ”

” Ja te tiedätte, kuinka Minä inhoan tuomitsemista! Se on ansa, jolla sielut riisutaan kaikesta ja
jätetään heidät vararikkoon. Siispä, älkää vastatko samalla mitalla tai ajatelko rangaistus ajatuksia.
Pikemminkin, rukoilkaa näiden ihmisten puolesta, ketkä ovat olleet epäreiluja ja
epäoikeudenmukaisia teitä kohtaan. Aivan kaikkein viimeisin asia, mitä Saatana haluaa, on että
saattaisitte loppuun tehtävänne tällä Maapallolla. Sen takia, hän lähestyy teitä lukuisista suunnista
varastaakseen energianne, teidän elämän olemuksenne ja jättäen teidät alastomiksi ja
vertavaluviksi tielle. Mitä tahansa hän teille tekeekin, muistakaa… että tähän liittyneet ihmiset
eivät tätä tehneet niinkään paljon kuin vihollinen, joka heitä käyttää hyväkseen, heidän tietämättä,
tuhotakseen pimeyden valtakunnan vastustajat. ”
” Teidän uskollisuutenne Clarea ja tätä Kanavaa kohtaan, ja hänen seuraamisensa tänne maailman
salaiseen nurkkaan – teidän uskollisuutenne mahdollistaa Minulle käyttää häntä tuomaan teille
Minun Valtakuntani kallisarvoisia lahjoja. Monia uskollisuuden testejä on ollut Minua ja tätä
Kanavaa kohtaan ja ne teistä, jotka ovat jääneet jäljelle, heidät Minä tulen palkitsemaan yli kaiken
kuviteltavissa olevan. Ja syy on se, että te olette olleet uskollisia pienissä asioissa – ja sen tähden
Minä suihkutan teidät isommilla asioilla. Tämä on laki Minun Valtakunnassani: olkaa uskollisia
pienissä, niin isommat asiat uskotaan haltuunne. ”
” Sinun maasi, juuri nyt, jatkaa sekasorrossa. Vaikka oleellisia muutoksia on tekeillä, tämä on silti
pimeä päivä Amerikan historiassa. Läpimurtoja on tulossa, mutta ei ilman vaikeuksia. Rukoilkaa
aina kansakuntanne puolesta, rakkaat. Rukoilkaa että hyvä tahto voittaa pahuuden, joka hallitsee
tätä maata syvemmällä kuin voitte edes kuvitellakaan. Jos pystyisitte näkemään nyt sen
hämmästyttävän pahan, joka hallitsee tätä Maapalloa ja tätä kansakuntaa, teidän aivonne
ylikuormittuisivat ja te olisitte täysin ällikällä lyötyjä, että Maapallo on vielä täällä; ja että tämä
kansakunta on vielä täällä. ”
” Mutta sitten, jos voisitte nähdä hyvän voimat, jotka ovat paljon mahtavampia – enkelit ja
pyhimykset ja kaikki teistä, jotka ette ole nukuksissa – te ymmärtäisitte, että on Toivoa, ja että
suuremman hyvän parhaaksi, Minä olen antanut lisää Aikaa. Kuitenkin, Minun Isääni kipeästi
houkuttaa huudahtaa… ”Tarpeeksi!” Teidän tahtonne tehdä hyvää, rukoilla, on saanut aikaan, että
Hänen sydämensä on pehmennyt tuomion tuomisessa alas. Jos te jatkatte tässä asennossa, me
tulemme mitä todennäköisemmin näkemään parantumista. Ja muistakaa… niin kuin Amerikalla
menee, niin menee myös maailmalla. ”
” Minä tiedän, että monet teistä ovat tehneet työtä uupumukseen asti. Sitten senkin yli, varastoilla
– ja te olette aivan varastojenne pohjalla… henkisten, tunteellisten ja fyysisten. Ja siksi Minä
kerron teille, että Minun Sydämessäni on loppumaton voiman tarjonta. Te olette Sydänasukkaita,
ja Minä haluan nähdä teidän käyttävän tätä voimaa. Vain pyytäkää, Minun rakkaat, ja sitten
oleilkaa Minussa ylistyksessä ja Minä tulen täyttämään teidät ylitsevuotaviksi. Kun teen tämän,
Minä en kuitenkaan halua nähdä sitä haaskattavan henkilökohtaisiin askareisiin. Minä haluan
teidän vartioivan sitä ja käyttävän sitä vain Valtakunnan rakentamiseen. Jolle on paljon annettu,
siltä tullaan paljon vaatimaan. ”
” Siis, tulkaa. Pyrkikää Minun lähelleni. Uudistakaa henkenne Minussa, voimanne ja inspiraationne
kestävyydellä hillittynä. Te tarvitsette tätä epätoivoisesti kestääksenne. Tulkaa ja pyytäkää tätä,
sitten käyttäkää armoja uskollisesti ja te tulette näkemään, kuinka suuri teidän Jumalanne on
teissä. Tulkaa. Älkää tuhlatko enää minuuttiakaan. ”

” Tulkaa, uikaa Minun sydämeeni. Istukaa minun jaloissani. Levätkää Minun käsivarsillani. Palvokaa
Minua, Minun ihmiset. Ja tämän ylistyksen kautta, me tulemme yhdeksi tavoilla, joita te ette voi
kuvitella. Hyvin samalla tavalla kuin kun puu muuttuu kiveksi; ravinto Minun sydämessäni imeytyy
teihin ja korvaa, joka solun, saaden sen muuttumaan rajallisesta loppumattomaan. Hajoamisesta
ikuiseen. Jopa niin kuin puu kivettyy, koska sen ainesosat korvautuvat ravinteilla, jotka muuttavat
sen kiveksi. Siitä huolimatta, Minä vahvistan teidän olemuksenne jokaista säiettä tässä oleskelun ja
ylistämisen prosessissa. ”
” Ja Pyhien Kirjoitusten lukeminen ja niissä oleskelu ovat myös elämää antavia ja uudistavia, koska
nämä sanat tulivat Minun sydämestäni teille. Ja niissä oleskelu antaa teille suurta voimaa;
uudistaen elämää. Mutta aina olkaa valmiita vapauttamaan ajatus uida Minun Rakkauteni
Valtamereen, kun nostan teidät itselleni. ”
” Kaikki nämä asiat ovat työkaluja, kuin tikkaan askelmat, jotka tuovat teidät Minun Rakkauteni
käsittämättömään Kunniaan teitä varten. Siispä, kun viimeinen askelma on saavutettu, ja teidän
edessänne Minä olen levittänyt Minun käsivarteni – älkää pelätkö hypätä Minun Rakkauteni
Valtamereen, ja vapauttaa itsenne Minun Olemukseeni. Missä Minä virkistän teitä. Ja missä me
olemme Yhtä ikuisesti. ”

