665. PIKKURAHASTA IHMINEN MYY SIELUNSA SAATANALLE
Jeesus sanoo… Pikkurahasta, Ihminen myy Sielunsa Saatanalle
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Marraskuuta, 2018.
( Clare ) Kiitos Sinulle, Mahtava Jumala, että tuot oikeudenmukaisuutta kansakunnallemme. Pyydän,
anna meille esirukoilemisen lahja kaikkien osallisten puolesta… Amen.
Minä kuulin Carolilta joitakin uutisia heistä, jotka todistavat nyt hallituksen korruptiosta, ja minun
sydämeni alkoi rukoilemaan. Pian sen jälkeen, kun olin lopettanut Herran Ehtoollisen, Jeesus alkoi
puhumaan.
( Jeesus ) ” Kyllä, juonittelut ja korruptio ovat käynnissä jopa tällä hetkellä. Minä pyydän, Minun
ihmiseni, yhdistäkää rukouksenne Minun äitini rukousten kanssa kansakuntanne kanssa. Hänen
rukouksensa ovat melko näkymättömiä teille, mutta kaikuvat Taivaan korkeuksiin kansakuntanne
puolesta. Hän tuottaa rukouksia jatkuvana virtana kaikkien osapuolten puolesta, ja kun rukoilette
hänen kanssaan, se tulee jopa vielä voimakkaammaksi. ”
” Miksi te vastustatte Minua, te itsepäiset? Tämän ajan uskonnolliset henget ovat hyökänneet teidän
sydämiänne vastaan. He, jotka ovat sulkeneet armon lähteen Minun Ehtoollisestani, Minun äidistäni ja
Suuresta Pilvestä. Haluatteko te jatkaa tämänkaltaista tietämättömyyttä? Vai tuletteko Minun luokseni
ilman sydämenne myrkkyä ja omahyväisyyttä ja vastaanottaa sen, mitä Minä olen antanut teille
Pyhissä Kirjoituksissa lisätäksenne tehokkuuttanne Maapallolla. ”
” Minä olen väsynyt kuulemaan, että tämä Astia on johtanut harhaan. Mitä on tapahtunut Totuudelle,
jota olette todistaneet monien vuosien ajan? Mikään hänessä ei ole muuttunut – te olette
muuttuneet, koska teidän virheellisiä uskomuksianne kyseenalaistettiin. ”
” Minä olen tullut päästämään teidät uskonnon pakkopaidasta ja te välttämättä haluatte pitää sen.
Hyvä on, sitten. Minä jätän teidät pakkopaitoihinne, kunnes teidän Totuuden nälkänne kasvaa. Etsikää
Pyhistä Kirjoituksista, EI internetistä, ymmärtääksenne mitä Minä olen teille antanut. Jos jatkuvasti
luotatte ihmisten mielipiteisiin, te tulette elämään ihmisten uskontoa – ette Minun. ”
” Heidän kanssaan, jotka ovat omaksuneet nämä Totuudet, Minä haluan jatkaa eteenpäin. Minä haluan
teidän saavan kaiken sen, mitä tarvitsette toimiaksenne vapaasti ja voimaa Minun Henkeni kautta, joka
elää teidän sisällänne. Te olette tehneet hyvin. Te olette olleet uskollisia. Te olette kasvaneet ja
maistaneet Totuuden makeita hedelmiä, jotka tietämättömät ihmiset ovat kätkeneet kauan aikaa
sitten. Ne ovat teidän nyt ja te olette paremmin varustettuja taisteluun. Eikö tämä annakin teille suurta
iloa? Ettekö tunnekin Totuuden vapauden toimimassa kauttanne? ”
” Huolimatta tämän maan juonitteluista, Minä olen silti hänen kanssaan. Hän on valinnut seurata
Minua, ja siksi, Minä tulen vahvistamaan häntä. Hän tulee ilmestymään Koettelemusten Ajasta
kunniakas valtikka kädessään ja tulee hallitsemaan oikeudenmukaisesti monia kansakuntia. Te olette
nähneet pimeyden kajoavan ja ottaen haltuunsa tämän kansakunnan. Nyt te tulette näkemään Valon
riemuvoiton. Tämä ei ole helppo polku – he, jotka pitävät yllä Totuutta, tulevat kokemaan menetyksiä,
kipua ja kärsimystä. ”
” Mutta jopa kuten Minä kärsin, lopussa Minun Isäni kunnia on loistanut ylläsi. Koko maailma katsoo
sinua, Amerikka. Koko maailma on nähnyt viattomien tappamisen kuten myös rangaistukset niiden
pettäjille. Tämä ei olisi voinut tapahtua, jos olisitte olleet edellisen hallinnon alla. Sen aikana,
väärinteot ohitettiin huomaamatta, rankaisematta, ja puhumatta, aivan kuin niitä ei olisi ollut
olemassakaan. ”

” Ja eikö se ole keino hiljentää Totuuden äänet? Hiljentäkää ne ja edistäkää pahantekijöitä. Kuitenkin
tämä elämä on lyhyt, ja pikkurahasta ihminen myy sielunsa Saatanalle, ymmärtämättä sen ikuisia
seurauksia. Te, jotka olette olleet osallisina näihin rappioihin, ei ole liian myöhäistä. Te voitte palata
Minun luokseni ja todistaa näistä tekosista ja te tulette pelastamaan sielunne. Tai, te voitte jatkaa
tekosten peittelemistä ja syyttää niistä viattomia. Teidän ikuisuutenne on edessänne. ”
” Mitä te tulette valitsemaan? Luuletteko te, että Saatanalla on kunniaa varattuna teitä varten. Kuinka
voitte laittaa luottamuksenne sellaisen varaan, jonka toimet ihmiskunnan keskuudessa perustuvat
valheisiin? Voiko mitään totuutta tulla esille tästä viemäristä? Todellakin, tämä tulee olemaan osanne,
ellette kadu. ”
” Mutta niille teistä, jotka ovat vastanneet rukouksilla ja paastoamalla mahdollisuuksienne mukaan,
Minä sanon teille, ”Hyvä! Te olette tehneet hyvin.” Jatkakaa nyt tässä asennossa. Pitäkää sydämenne
vapaina tämän maailman huolista tänä vuodenaikana, joka on pitkään tuonut häpeää Minun
Syntymälleni. Juhlikaa kohtuudella, rehellisyydellä, ja äärimmäisellä omistautumisella Minulle ja sille,
mitä Minun Inkarnaationi on tuonut vapauttaakseen teidät synneistänne. ”
” Olkaa helliä Minua kohtaan, Minun ihmiseni. Minun Isäni ja Minä kärsimme kauheasti tänä aikana. Ei
vain välinpitämättömyydelle Joulun todellisesta merkityksestä, vaan myös tänä vuodenaikana
tehdyistä himon ja väkivallan julmuuksista, joita on tehty tämän maailman lapsikaupan uhreille.
Rukoilkaa heidän puolestaan!! Voi, rukoilkaa heidän puolestaan!! Kuinka he kärsivät. Adoptoikaa
heidät henkisesti sydämiinne ja lohduttakaa heitä. Tämä on suurin lahja, jonka voitte esitellä Minulle
Minun syntymäni äärellä: viattomien lasten elämät, lohdutettuina ja piristettyinä. ”
” Te kysytte, ”Ja kuinka minä teen sen?” Pyytäkää Minun äitiäni esittelemään heidät teille Hengessä ja
sitten ottakaa heidät syleilyynne. Ja kun elätte päivästä päivään, tarjotkaa epämukavuuksianne,
sairauksianne, ja pettymyksiänne heitä varten. Kun teidän sallitaan nähdä heidät, lohduttakaa heitä
sydämessänne ja puhukaa ikuisen toivon sanoja heille. Tämä tulee miellyttämään Minua
loppumattomasti. Ja nähkää, ettenkö tee tästä sittenkin teidän koko elämänne parasta Joulua. ”
” Minä siunaan teidät nyt, Minun ihmiseni. Te, jotka olette kompastelleet matkan varrella,
vastaanottakaa rohkeutta. Minun rohkeuttani. Te, jotka olette seuranneet Minun jalanjäljissäni
uskollisesti, vastaanottakaa rakkauden lisäys ja voitelu, jonka Minä vuodatan elämienne päälle ja jopa
teidän perheittenne päälle. Jatkakaa kävellä Minun kanssani. Lohduttakaa Minua ja Minun Isääni.
Lohduttakaa, kyllä, lohduttakaa. Sillä me näemme asioita, joita teidän ei tarvitse nähdä. Lohduttakaa
Meitä rakkaudellanne. Se merkitsee niin paljon Minulle. ”
( Clare ) Ja jotkut teistä saattavat kysyä… ”No, kuinka me lohdutamme Jumalaa?” Rakkaudellamme.
Rukoilkaa Sydänasukkaan rukousta… Antakaa Pyhän Hengen valita Laulut. Laittakaa vain koko
soittolista sattumanvaraiselle toistolle. Ja Hän valitsee erilaisia lauluja. ”
” Ja kun tunnette yhteyden Herraan, sammuttakaa silloin musiikki ja vain pidelkää Häntä
käsivarsillanne. Tai pidelkää näitä pikkulapsia käsivarsillanne. Ja silittäkää Hänen hiuksiaan hengessä. Ja
lohduttakaa Häntä. Hän niin, niin haluaa teidän lohdutustanne. Ja tämä on toinen asia, joka on kätketty
kristityiltä. Asia, että he todellakin voivat Jumalaa Hänen kärsimyksissään. ”
” Mutta älkää antako niiden väärien väitteiden estää teitä. Syleilkää Häntä. Kertokaa Hänelle, kuinka
paljon rakastatte Häntä. Silittäkää Hänen hiuksiaan. Itkekää Hänen kanssaan. Pidelkää Häntä
sydäntänne vasten ja kertokaa Hänelle, kuinka pahoillanne te olette synneistänne ja ihmiskunnan
synneistä. Siinä paikassa on suloutta, joka teiltä on puijattu, rakkaat. Suurta suloutta, kun yhdistymme
Jumalamme kanssa. Ei vain Hänen ilossaan, vaan myös Hänen kärsimyksessään. Pyytäkää Häntä
tuomaan teidät siihen paikkaan. Menkää siihen paikkaan ja viettäkää aikaa Hänen kanssaan siellä.
Herra siunaa teidät kaikki, rakas Perhe. ”

