663. TE OLETTE SODASSA &
ÄLKÄÄ KÄYTTÄKÖ MINUA OIKEUTTAAKSENNE LUOTTOKORTTI VELKAANNE
Jeesus sanoo… Te olette sodassa. Älkää käyttäkö Minua oikeuttaaksenne Luottokortti Velkaanne
Jeesus aloitti… ” Minä olen niin mielissäni kaikista sinun ponnisteluistasi. Minä tiedän, kuinka
kovasti sinä yrität, Minun rakas Clare. Minä tiedän sen syyllisyyden painon, jonka kanssa painit
päivittäin, koska sinä et saanut tarpeeksi rukoiluaikaa. Tai jos sait, musiikille et saanut tarpeeksi
aikaa. Minä olen niin väsynyt tähän oravanpyörään ja Minä haluan katkaista sen. ”
” Kun tulet aamuisin Minun luokseni, hellästi liu`u ylistykseen hetkeksi. Me voimme tehdä ylistystä
muilla kerroilla paljon. Sinä olet ymmärryksessäsi oikeassa, että kuinka tärkeää ylistys on Minulle,
ja Taivaassa sinä voit ylistää niin palon kuin pystyt. Mutta täällä, juuri nyt, sinulla on työtä
tehtävänä. Ja jos viivyt kaksi tai kolme tuntia joka ikinen päivä, sinun päiväsi livahtaa ohi. Ei tuntia
enempää ylistystä. ”
” Sitten Minä haluan sinun esirukoilevan, nostaen heitä, joilla on tarpeita, valmisteluna Minun
Ehtoolliselleni, mutta ei aloittaen kuitenkaan vielä. Sinä et ole ollut kykenevä rukoilemaan, eikä se
ole hyvä asia. Siispä, ryhdy rukoilemaan. ”
” Ehdottomasti Sitomisrukousta – se tekee niin paljon tuhoa vihollisen suunnitelmille, joita
vihollisella on sinun päiväsi varalle. Tämän jättäminen väliin? Ja sinun päivästäsi tulee
epäonnistunut. Toisin sanoen, Rakkaani – ÄLÄ jätä tätä väliin. Saatana on tehnyt hyökkäyksiä sen
takia. Suojaa nettisivusi ja muut internetti sivut. TÄMÄ ON TÄRKEÄÄ. Vihollinen on tehnyt tiettyjä
ei-toivottuja toimia huijatakseen sinun katselevaa yleisöäsi. Minä haluan tämän loppuvan. Sinun
täytyy ottaa tässä asiassa käskyvalta. Rakkaani. ”
( Clare ) Ja minun täytyi katsoa mitä ”aberrations” tarkoittaa. Se on ”ei-toivottuja toimia. Asioita,
jotka on käännelty tai vääristelty”. Jep… Minä tiedän, että minulla on ollut pahuksen kova työ
löytää, missä me olemme nyt Googlessa. Siispä, ilmeisesti he ovat tehneet jotain Googlen kanssa
todella vahingoittaakseen meitä siinä mielessä. Siispä, jos olette huomanneet, Vimeo kaatoi
meidät. He sanoivat, että me poistimme sivuston!
( Jackie ) Rakkaat Sydänasukkaat, Claren Kanava Vimeolla on ennallistettu jälleen, mutta sillä on
uusi linkki. Me laitamme linkin videon alle.
( Jeesus ) ” Minä tiedän, kuinka sinä vihaat taistella, mutta vihollinen on potkinut sinua ympäriinsä
kuin jalkapalloa. Sinä et ole jalkapallo! Sinä olet Minun Viestintuojani. Minä haluan tämän
loppuvan. Sinulla on NIIN paljon enemmän käskyvaltaa häneen kuin olet vaatinut. Hän on surkea
luuseri – ja sinä olet Kuningatar Minun Valtakunnassani. Siispä, sille mitä on meneillään, ei ole
mitään selitystä. Ja siinä hengessä, Sydänasukkaat, te kaikki olette Kuninkaita ja Kuningattaria
Minun Valtakunnassani. Minä olen antanut teille käskyvallan, jonka Minulle on antanut Minun
Isäni. Surullista, te ette käytä siitä puoliakaan. Herätkää! Käyttäkää miekkojanne; käyttäkää minun
Vertani ja Minun Nimeäni löylyttääksenne vihollinen. ”
” Lähettääkö hän demoneita aiheuttamaan huomion kääntymistä ja pitämään teidät pois
rukoilemasta? Älkää antako tämän jatkua päivästä toiseen. Ryhtykää taisteluun, suorasukaisesti, ja
pakottakaa hänet lopettamaan. Käyttäkää enkeleitä varmistajinanne. ”

” Esimerkiksi, ” Saatana, Minä sidon sinut Jeesus Kristuksen Nimessä. Minä sidon sinun toimesi
minua vastaan ja sinun Erillisyyden, Harhautuksen, Turhautumisen ja Toivottomuuden henget.
Sinun TÄYTYY lopettaa sekaantuminen nyt.” Sitten kutsukaa soturienkelinne varmistamaan, että se
suoritetaan loppuun. Älä anna hänen päästä tästä, Clare. Jos hän yrittää jatkaa, mene hänen
peräänsä, kunnes olet vakuuttanut hänet, että olet tosissasi ja et salli toista liikettä sinua kohtaan.
Hän lopettaa, mutta sinun täytyy ottaa täydellinen käskyvalta, eikä sallia hänen jatkaa. Rukoile
kielillä, äläkä lopeta, ennen kuin olet vapaa. ”
( Clare ) Siinä hengessä, menin käynnistääkseni Protoolsin äänitysohjelman, äänittääkseni tämän
teille, ja kahdesti peräjälkeen se sammui ennen kuin ehdin tehdä mitään. Siispä aloin rukoilemaan
kielillä. Ja kolmannella kerralla se käynnistyi.
( Jeesus ) ” Se on ongelma monien teidän kanssanne. Te sanotte muutaman rukouksen, ja
paholaiset tietävät, kuinka laiskoja te olette, niinpä he hyppäävät heti takaisin – ja te sallitte sen!
Pelkurit ja Vetelehtijät eivät voi periä Jumalan Valtakuntaa siinä voimassa, joka teille on nimitetty.
Teidän täytyy sinnitellä, eikä hyväksyä ”ehkä” ja ”ei” vastauksia! Rukoilkaa, kunnes saatte
alistumisen tahtoonne. ”
” Aluksi, siinä on enemmän vaivannäköä kuin mihin olette tottuneet. Mutta se tulee olemaan
kaiken sen vaivan arvoista. Päivä päivän jälkeen, kun Saatana näkee, että te olette tosissanne, hän
tulee pakenemaan paljon aikaisemmin – tietäen, että te ETTE aio perääntyä. Siitä on seurauksensa,
jos keskeytetään ja ahdistellaan Minun palvelijoitani heidän velvollisuuksissaan. Käyttäkää niitä!
Käykää päälle. Teillä on käskyvalta tehdä tämä. ”
” Nämä ovat pahoja ytimiään myöten, eikä teillä ole mitään velvollisuutta olla kohtelias tai
suvaitsevainen. Ja kaikki velvollisuus suojella tätä työtä, jonka Minä olen antanut teille, käyttäen
kaikkea voimaa ja hyökkäystä, jota tarvitaan saattamaan heidät pakosalle. ”
” Siispä, mitä Minä sanon, on että Minä olen väsynyt näkemään sinun päivien lipuvan ohitse ilman
sen saavuttamista, joka on sydämessäsi. Vaikka nämä päivät ovat olleet haastavia, heidän takia,
jotka ovat käyneet sinua vastaan. ”
” Minun lääkkeeni sinulle, Minun kallisarvoinen Morsiameni… tunti ylistystä, esirukoilua/kielillä
rukoilua, Sitomisrukous, Pyhä Armorukous ja Minun äitini kanssa syvän tason yhteyttä. Hän
rukoilee kanssasi. Hän kaipaa auttaa sinua, Clare, koska hän näkee sinua kohtaan laukaistun
hyökkäyksen, heidän taholta, joita on liian paljon nimetäksemme. Sinä et saisi tällaista vastustusta,
jos Kanavasi ei ottaisi viholliselta jalansijaa. ”
” Tee parhaasi ylistääksesi ja yhdistyäksesi Minun kanssani sinulle kiintiöimälläni ajalla. Tulee toisia
aikoja, jolloin voit viettää koko päivän Minun kanssani, tai koko yön. Mutta kun sinulla on työtä
tehtävänä, sinun täytyy pitää se lyhyenä. ”
” Sitten, ylistyksen jälkeen, rukoile ja esirukoile. Käytä kielillä rukoilua. Sitten asetetut rukoukset,
jotka sinulle on annettu. Ja sitten, Minun Ehtoolliseni. Ja siitä, Minun Rakkaani, MENE SUORAAN
MUSIIKKIIN. Minä en kertonut sinulle, että ympäröisin sinut pelastuksen lauluilla ilman syytä. Me
tulemme ottamaan tämän jalansijan takaisin. Sinun täytyy puolustaa sitä, miekka toisessa kädessä,
mikrofoni toisessa. Mutta me AIOMME ottaa sen takaisin! ”
” Ja nyt kaikille teille, Sydänasukkaat. Vihollinen laskee liikkeelle suuria hyökkäyksiä avioliittoja,
yhteisöjä, nettisivuja ja mitä tahansa yrityksiä vastaan, jotka ovat pimeyden valtakuntaa vastaan.
Jos olette menestyksekkäitä sielujen tavoittamisessa, teitä tullaan vaivaamaan kirouksilla, joita
vastaan teidän TÄYTYY taistella! ”

” Te ette voi olla rentoja hengellisessä sodankäynnissä! Teidän TÄYTYY suojata itsenne, perheenne,
tämä Kanava – ja erityisesti Clare ja Ezekiel. Minä lupaan teille, että loistavia opetuksia on tulossa,
koska te OLETTE suojaamassa niitä. ”
” Mutta koko Kristuksen Kehossa on juuri nyt piittaamattomuutta rukoilussa. Monet ovat väsyneet
taistelemaan. Juhlapyhät ovat vieneet huomion. Minä olen antanut vastauksen loppuun
uupumiseen – Voiman imeyttämisen Minusta ylistyshetkessä. Tarttukaa Minuun, älkääkä päästäkö
irti, ennen kuin olette syvässä yhteydessä ja tunnette virkistyneeksi jatkamaan Meidän työtämme
yhdessä. ”
” Olipa se työ sitten lasten kasvattamista, olemista hyvä vaimo tai äiti tai hyvä isä. Tai se työ on
internetissä julkaisemista – teidän täytyy täyttää itsenne Minusta, ennen kuin voitte hoidella sen. ”
” Tämä vaatii kuria. Tämä on syy… tämä on juhlien, syömisen, juomisen ja ilonpidon vuodenaika.
Saatana on myös lietsonut liekkejä demoneillaan. Rahanhimon, Himon ja Ylensyönnin demoneilla
– siispä teidän huomionne on täysin pois kääntynyt ja on maailmassa. Minä en hyväksy tätä
ylenmääräistä elämäntyyliä tänä vuodenaikana. Se ei mitenkään ylistä Minua. ”
” Huolehtikaa orvoista ja leskistä. Juhlikaa todellista merkitystä, mutta pyydän, älkää yrittäkö
käyttää Minua oikeuttamaan teidän luottokortti velkojanne. Ostakaa perheellenne asioita, joita he
tarvitsevat muina aikoina vuodesta, ja tehkää Joulusta pyhempi, keskittyen Minuun ja köyhiin. ”
” Tämä moninkertaistaa siunaukset teille, Minun ihmiseni, pikemminkin kuin kulutusmyönteisyys,
joka kiroaa teitä, ja joka on tuhonnut hengellisyyttä joka Joulu. Yksi pieni muistoesine lahja Minun
Syntymäni muistoksi on hyväksyttävää – mutta ei tämä ylenmääräinen kuluttaminen, syöminen ja
juominen. Tehkää tästä Joulusta jotakin Minun arvoistani, ei tekosyytä velkaantua, syödä tai juoda
ylen määrin, mitkä ovat leimanneet menneitä juhlapyhiänne. ”
” Taivaassa Me juhlimme Minun Inkarnaationi merkitystä. Me teemme siitä suuren ilon ja toivon
ajan, ajan juhlia pelastumisen lahjaa ja Taivasta ja Pyhimysten kumppanuutta. Päivämäärä ei ole
tärkeä. Se on mitä Minä olen tehnyt palauttaakseni teidät Minun Isäni Valtakuntaan. ”
” Ja kun pikkulapset kuulevat tarinan ja vastaanottavat jotakin erityistä, he muistelevat kiintyneesti
tätä aikaa vuodesta. Ihmeen aikaa, kun he kasvavat vanhemmiksi. Se on silti aika juhlia. Ihmeen
aika, joka viittaa IHMEIDEN IHMEESEEN… Minun syntymääni, heidän sielujensa pelastamiseksi. ”
” Minä olen teidän kanssanne, rakas perhe, tänä myrskyisänä aikana. Jos ette tienneet, te olette
sodassa, ennen kuin Clare kiellettiin kahdelta sivustolta, nyt te tiedätte. Se vaatii suurempia
ponnistuksia tuessa ja rukouksessa, yhdessä pysymisessä, ja siinä, että vihollisen ei anneta erottaa
teitä. ”
” Minä olen teidän kanssanne. Minä tulen vahvistamaan ja pitämään teitä pystyssä. Jopa nyt Minä
valmistelen Peräänantamattomuuden ja Keskittymisen lahjaa heille, jotka tulevat etsimään Minua.
Te, Minun Sydänasukkaani, olette Minun sydämeni sydän. Minä siunaan teidät nyt kaikella sillä,
mitä te tarvitsette tukeutuaksenne Minuun ja saadaksenne aikaan hyvää hedelmää. ”

