273. Jeesus sanoo… Lakatkaa olemasta Omahyväisiä & Antakaa Valonne loistaa
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Maaliskuuta, 2016.
Clare aloitti… Suloisen Jeesuksemme siunaus ja viisaus ovat kanssamme, Sydänasukkaat. No niin,
tämä viikko on ollut todellista ponnistelua. Olen taistellut uupumusta vastaan, luulenpa, että se
tulee ison projektin jälkeen. Olen taistellut uupumusta vastaan, kuin en koskaan ennen ja sen
ohella myös jonkin asteista mielellistä tunnottomuutta vastaan. Ja Herra aloitti puhumaan
välittömästi tänä iltana…
( Jeesus ) ” On vähän aikaa jäljellä, lakkaa raahaamasta jalkojasi ja ala työskentelemään
tarmokkaammin, Minun Rakkaani. Pyydän. Älä salli itseäsi tuuditettavan uneen, tässä vihollinen
varastaa sinulta armon. Minä olen kertonut sinulle mitä tehdä nämä viikot eteenpäin, mikään ei
ole muuttunut. ”
( Clare ) Ja tässä sitä taas ollaan, Herra. Minun tunteeni nykivät minua eri suuntaan. Minun lihani
sanoo, ”Kaikki on hyvin, sinulla on paljon aikaa, nauti elämästä. Vuosien päästä tapahtuu
Taivaaseennosto.” Vau! Minä olen taistellut sitä kiusausta vastaan!
( Jeesus ) ” Clare, sinun ihmisilläsi on enemmän uskoa Minuun kuin mitä sinulla on. Tiesitkö sen?
He ovat terävämpiä ja virittäytyneempiä kuin mitä sinä olet. Oletko häpeissäsi? ”
( Clare ) Kyllä, Herra, minä olen. Mutta tunteet ovat sellaisia, että niitä ei vain saa kontrolloitua,
eivätkö olekin?
( Jeesus ) ” Ne voidaan sallia tai ne voidaan irrottaa pois. Mihin suuntaan haluat mennä tässä? Se
tulee tapahtumaan ”yhtäkkiä”, kun kukaan ei odota sitä. Yht-äk-kiä, kun kukaan ei odota sitä. Se
on osa sinun ongelmaasi. Se ei tunnu sinusta siltä, siksikään, koska olet tiedottomuuden pilven alla
ja se on levinnyt tämän kansakunnan ylle. Se osa mielestäsi, jota Pyhä Henki ei ole elävöittänyt, ei
odota sitä. Sitä mielialaa luodaan… ”asiat jatkuvat ennallaan, mikään ei muutu.” Monet ihmiset
tuntevat tällä tavalla, sinä olet yksi monista tässä mielessä. ”
( Clare ) Tässä vaiheessa, kaverit, minulle tuli tunne, että minun täytyi mennä Raamatun
Lupauksiin ja saada varmistus, että kenen kanssa minä puhuin. Ja minä avasin Raamatun
Lupaukset, ja mitä minä avasinkaan?
” Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskynhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan
kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka
olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin;
ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. ” Paavalin 1.Kirje Tessalonikalaisille 4:16-17.
( Jeesus ) ” Kuinka se käy vahvistuksesta? ”
( Clare ) Oikein hyvin!
( Jeesus ) ” Jatketaan, vihollinen on yrittänyt heittää itsetyytyväisyyden peittoa yllesi. Sinun täytyy
taistella sitä vastaan Sanalla. Luovu siitä ja sytytä Minun uskon sanani sydämessäsi. ”
” On olemassa tiedottomuuden verkko, että kaikki on hyvin ja jatkuu huomenna aivan kuten eilen
ja päivää ennen. Media pitää tätä paikallaan ja se on tiedottomuuden verkko, joka tuudittaa
amerikkalaiset väärään turvallisuuden tunteeseen. ”
” ”Kuten Nooan päivinä”… se tarkoittaa, että se tulee tapahtumaa yllättäen. Sinun epäilysi, että
Taivaaseennosto tapahtuu, on tulosta vihollisen kampanjasta tuudittaa Amerikka tähän syvään

uneen, tietämättöminä muun maailman ahdingosta ja kuinka hyvin hauras ja haavoittuvainen
kansakuntasi on. ”
” Vain ne, jotka ovat tietoisia Pyhistä Kirjoituksista ja lopun ajoista, ovat vakuuttuneita, että
hetkellä millä tahansa, elämä tällä planeetalla tulee muuttumaan peruuttamattomasti. Heille on
naurettu ja heitä on pilkattu tietämättöminä, mutta totuus on, että he, jotka eivät kiinnitä
huomiota, ovat tietämättömiä ja heidät tullaan yllättämään valmistautumattomina, kuten heidät
Nooan päivinä, kun syvyyden lähteet yhtäkkiä aukesivat heidän allaan, eikä heillä ollut paikkaa
minne mennä. ”
” Minä haluan osoittaa tätä käsitystä ”huomenna kaikki tulee olemaan jopa paremmin.” Minä
olen tehnyt teidät tietoisiksi tästä ajattelusta, koska se on myrkyllistä totuudelle ja se on levitetty
ympäri Maapallon niin kuin verkko, vakuuttaen että ihmisellä on miljoonia vuosia aikaa ratkoa
ongelmansa. Täydellisiä valheita. Yhdessä yössä tämä planeetta voi tulla tiensä päähän. Yksi oikein
asetettu meteoriitti ja kaikki olisi ohi. Kuitenkin, Minä olen pidätellyt tuomion kättä ja lykännyt
oikeuden täytäntöönpanoa. Mutta ei enää kovin kauaa. ”
” Minä olen antanut teille valtakirjan nauttia Minulle työskentelemisestä, kun aika supistuu
ratkaisevaan hetkeen. Se tulee todella olemaan yllätys, jos työ on vienyt mennessään. Eikö olekin
parempi teille, kuin tämän raskaan taakan kantaminen, että elämä Maapallolla voisi loppua? Minä
tahdon teidän nauttivat teidän viimeisistä päivistä Maapallolla ja kuitenkin tuovan hedelmää
Valtakuntaan. Minä haluan teidän olevan esimerkki, loistava valo. Siksi Minä olen pyytänyt teitä
jatkamaan työskentelyä niiden asioiden parissa, jotka tuovat sieluja lähemmäs Minua. ”
” Minun ihmiseni, teitä todella on keinutettu tuutulaulu maahan, missä kaikki vain jatkuu ja jatkuu
ja jatkuu. Se on suuri petos, että teitä kontrolloitaisiin ja pidettäisiin rivissä, kunnes aika on oikea,
ja sitten teidät yllätettäisiin täysin tietämättöminä ja valmistautumattomina. Ihmiset tulevat
sanomaan, ”Mitään tällaista ei ole koskaan tapahtunut meidän maallemme, kuinka tämä voi
tapahtua?” Sitä tullaan toistamaan maanne kaduilla ja makuuhuoneissa. ”
” Te olette valmistelleet sydämenne, teidän sukulaisenne ja teidän ystävänne ja te olette
odottaneet odotuskierroksella ja tehneet osanne sielujen sadonkorjuun jatkamisessa. Minä olen
niin ylpeä teistä, jotka olette olleet todistamassa, jopa silloin, kun se on ollut hankalaa. Vaikka te
ette ehkä ole nähneet välittömiä tuloksia, te olette istuttaneet siemeniä ja ne alkavat elämään,
kun ennustetut tapahtumat alkavat manifestoitumaan. ”
” Sillä välin, tehkää työtä Minulle. Ei aikarajoitteiden kanssa, vaan tehkää rakkauden työ Minulle,
johdonmukaisesti, niin että lamput tulevat loistamaan sillä pimeällä hetkellä. Paljon siitä, mitä te
olette tehneet, vaikuttaa hedelmättömältä, mutta tulee kantamaan runsaan sadon, kun te olette
menneet. Tällä hetkellä teillä ei ole mitään tietoa siitä, mikä tulee menestymään ja mikä tulee
epäonnistumaan. Mutta Minä haluan kertoa teille tämän totuuden rohkaistakseni teitä, että
yksikään Minun sanani, joka teidän kauttanne puhutaan, ei palaa Minun luokseni tyhjänä. ”
” Paljon juurtuu syvään sillä hetkellä. Paljon katumusta puhkeaa ilmoille armon anelujen kera ja se
tulee viimeinkin aukaisemaan oven, joka on ollut kiinni, niin kiinni Minulle vuosikymmeniä. ”
” Ottakaa se sydämeen. Älkää tulko tuuditetuiksi itsetyytyväisyyteen. Jatkakaa työn tekemistä
Minulle aivan viimeiseen hetkeen asti, niin että lamppunne loistavat kirkkaasti. Sillä pimeys tulee
olemaan niin tiheää, että kukaan ei pysty näkemään. Mutta teidän valonne tulee loistamaan, ja se
tulee olemaan ainoa asia, joka loistaa siinä pimeydessä. ”

