406. Jeesus sanoo… Aika on vähissä… Oletko Minun puolellani vai Minua vastaan?
AIKA ON VÄHISSÄ!... OLETKO MINUN PUOLELLANI VAI MINUA VASTAAN?...
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Lokakuuta, 2016.
( Clare ) Herra siunaa meitä kaikkia, Sydänasukkaat. Olkaamme kaikki kykeneviä päihittämään
vihollisen viekkaudessa, kun hän tulee meitä vastaan. Kun istuin hiljaa Jeesuksen edessä, Jeesus alkoi
puhumaan, Hän sanoi…
( Jeesus ) ” Aika on vähissä. ”
( Clare ) Mitä tarkoitat sillä, HERRA?
( Jeesus ) ” Aika, joka teillä kaikilla on jäljellä tehdä sitä mikä on hyvää teidän elämissänne, on vähissä.
Siksi katukaa niitä asioita, joita olette pidätelleet Minulta. Ottakaa kiinni tästä uudesta armon
köydestä, jonka Minä lisään nyt koko Minun Keholleni tällä hetkellä. Ottakaa kiinni ja käyttäkää se
hyvin. Älkää eläkö vain itsellenne. Katsokaa ympärillenne, nähkää tarpeet ympärillänne, eläkää
toisianne varten, jopa kuten Minä elän Minun elämääni joka ikinen päivä teitä varten, että te
kasvaisitte pyhyydessä. ”
” Pyydän, älkää päästäkö pahaa puhetta sydämestänne eteenpäin ja lähtemään huuliltanne. Pyydän,
ohittakaa nuo synnit, jotka ovat Minusta niin kauhistuttavia. Älkää ajatelko niitä kahta kertaa. Älkää
katsoko viihdettä, joka palvoo niitä tai toistaa pimeitä tarinoita. Ylistäkää pyhyyttä, lämpöä, kiltteyttä,
toisten puolesta tekemistä ja rauhan sadon korjaamista Minun ihan omasta sydämestäni. Koska, kun te
teette näitä asioita toisillenne, te teette ne Minulle. Minun rauhani varustaa teidät, kun te
ammennatte itsestänne toisillenne. ”
” Voi, pyydän, pidättäytykää erillisyydestä. Tiedättekö te, kuinka Saatana luo erillisyyttä? Hyvin
yksinkertaisesti hän vaanii teidän yksilöllistä makuanne, pelkojanne ja mieltymyksiänne. Hän kerää sitä
tietoa, ja sitten kenet tahansa hän haluaa kaataa, hän kiinnittää huomionne sellaisiin asioihin, joista te
ette pidä. Jos te olette naiivi, hupsu – ilman armeliaisuutta ja viisautta, sitten te otatte silmätikuksenne
sen papin, koska te ette pidä siitä mitä he tekevät, vaikka se on viaton ja ilman vikaa. ”
” Otetaan esimerkiksi ylistys. Teillä jokaisella on tietty mieltymys ylistykseen. Jokainen teistä pitää
omaansa parhaana. Jokaisella teistä on eriävä musiikkimaku, ja jokainen teistä ajattelee, että teidän
makunne on pyhin ja tehokkain. Voi, kuinka te olette erehtyneet! ”
” Saatana näkee teidän mieltymyksenne ja inhonne ja hyökkää sen papin kimppuun teidän kauttanne,
koska se ei sovi teille. Olipa se pelkoa tai tietämättömyyttä, jokin teissä ei hyväksy sitä. Siispä te alatte
uskoa valheita heistä, jotka hoitavat papinvirkaansa sillä tavalla. Te alatte ajatella samalla tavalla
toisinajattelijoiden kanssa ja menette täyttä höyryä eteenpäin. Ilmiantajat tulevat esiin, löytävät vikaa
kaikesta mitä se pappi tekee. Ne ovat kaikki asioita, joita te itse pelkäätte tai josta te ette pidä. Tai ette
ymmärrä. Siispä, te olette innokkaita vähättelemään heitä. ”
” Kun te kerran avaatte suunne heitä vastaan, Saatana kerää kaksi pistettä… demoni tuli juuri
elämäänne kritiikin oven kautta – ja nyt teitä tullaan tutkimaan, seulomaan. Ja toisia provosoidaan
vähättelemään ja kritisoimaan ja pappi loukkaantuu. Se tarkoittaa, että kaikki sielut, jotka lähetin sen
papin luokse, koska hänellä oli ainutlaatuinen tapa viedä sanomaa juuri heille, heitä kohtaan ovat nyt
hyökänneet valehtelevat erillisyyden ja panettelun henget. ”
” Ja monet niistä sieluista ovat vain lapsia Minussa, eivätkä voi erottaa valehtelevaa henkeä, ja he eivät
varmasti odota kristittyjen valehtelevan toisilleen. Siispä, he kääntyvät poispäin ja jatkavat
vaeltamistaan petoksen pelossa, vaikka mikään siinä papissa ei ollut petollista. ”

” He eivät voi löytää kotiin, mutta Saatana seuraa heitä, kunnes he ovat niin eristettyjä ja maahan
tallottuja, että kiltti New-Age-läinen voi tulla ja osoittaa heille myötätuntoa ja vetää heidät vääriin
oppeihin, ja sitä Saatana aplodeeraa eikä vähättele tai lähetä Erillisyyden henkeä silloin. Siispä,
pähkinänkuoressa, teistä on tullut paholaisen työkaluja kumoamaan sitä mitä Minä teen. Kuinka
traagista! Te ette enää tee Minulle työtä, te olette menneet vihollisen puolelle. ”
” Palautetaan mieliin, kuinka Paavali käsitteli Kirjureita ja Fariseuksia, jotka olivat häntä vastaan
oikeuden edessä… Mutta koska Paavali tiesi osan heistä olevan Saddukeuksia ja toisen osan
Fariseuksia, huusi hän neuvoston edessä: ” Miehet, veljet, Minä olen Fariseus, Fariseusten jälkeläinen;
toivon ja kuolleitten ylösnousemuksen tähden minä olen tuomittavana.” Tuskin hän oli tämän sanonut,
niin nousi riita Fariseusten ja Saddukeusten kesken ja kokous jakautui. ” Apostolien teot 23:6-7.
” Siispä, katsokaahan, tämä taktiikka on aikoja vanha, hajota ja hallitse. Te ajattelette, että rock and
roll on huonoa makua ja toinen ajattelee, että Gregoriaaniset hymnit ovat liian kalkkeutuneita,
uskonnollisia ja vailla merkitystä – siispä paholaiset panevat teidät tappelemaan toinen toistanne
vastaan. Yksi on ennakkoluuloinen kielillä puhumista kohtaan, toinen on ennakkoluuloinen Imeytys
Rukousta vastaan, toinen on ennakkoluuloinen henkilökohtaista ja läheistä, puhdasta suhdetta inun
kanssani ja kuitenkin toinen ajattelee, että on soveliasta puhua Jumalalle polvillaan miljoonan mailin
päästä. ”
” Saanko Minä sanoa, että Minä kuuntelen ja vastaan kaikille, ei väliä mikä heidän mieltymyksensä on?
Mutta otattako te puolia ja tuomitsette yhden, koska se ei ole teidän tapanne? ”
” Tämä on vakavaa Minulle. Milloin te yhdistytte toisiinne Minun sydämessäni ja lopetatte nämä
hyödyttömät riidat? Ettekö te näe, että teitä käytetään hyväksi? Vedätetään? Ja kaikki tämä
eriytyneisyys loukkaa Minua ja erottaa toisistaan sisaria ja veljiä. ”
” No niin, Minun rakkaat, Minä en tarkoittanut jankuttaa teille, mutta Minä kuulen liian paljon
nirsoutta ja nurinaa joukoissanne. Te sahaatte oksaa, jolla seisotte. Ettekö näe, että te tuhoatte Minun
Kehoani näillä hyödyttömillä aiheilla hyvästä ja huonosta mausta omien persoonallisten
mieltymystenne mukaan? ”
” Siksi lampaat ja karitsat vaeltavat kukkuloilla, niille ei ollut turvallista paikkaa. Heitä syynättiin joka
paikassa minne he menivät. Ja tragedia tässä on se, että mitä te olette tehneet näistä pienimmille, sen
te todella olette tehneet Minulle. ”
” Tuletteko te jatkamaan tätä? Vai tuletteko katumaan ja ottamaan vastaan erilaisia uskon ilmauksia,
kunhan ne silti vahvistavat Pyhät Kirjoitukset? Ei teidän tulkintaanne, vaan todellisen tulkinnan. ”
Tämä on valtavan pimeyden aikaa ja Minä tarvitsen jokaisen kuviteltavissa olevan keinon
kommunikoidakseni Minun rakkauttani tälle kuolemaan pakkomielteisesti suhtautuvaan sukupolveen.
Oletteko Minun puolellani vai Minua vastaan? ”
( Clare ) Sillä aikaa, kun Herra oli sanomassa tätä kaikkea, Minä olen istumassa tässä hiljaa
ihmettelemässä mistä Hän on puhumassa, koska minä olen tietämätön ja meitä kohtaan tehtyjen
hyökkäysten valtaansa ottama. Henkilökohtaisesti taloudessa ja perheessä. Siispä Herra jatkoi.
( Jeesus ) ” Clare, Minulta ei mene ohi mitään. Ja Minä en sano, että tämä koskee musiikkia. Minä
käytän tätä esimerkkiä kutsuakseni vastuuseen heitä, jotka hyökkäävät tämän kanavan puhtautta
vastaan ja sitä, että sinulla ja toisilla täällä on läheinen suhde Minun kanssani. On ollut puhetta ja on
joitakin, jotka uskovat, että läheisyys Minuun ei ole sopivaa. No niin, jos he ovat niin vakuuttuneita,
että kallisarvoinen suhde kuten tämä ei ole heidän mieleensä, he voivat pysytellä siinä mikä heitä
miellyttää. Mutta pyydän, älkää tulko tänne hyökkäämään uusia, viattomia uskovia vastaan.

Lopettakaa Minua vastaan hyökkääminen. Te avaatte ovia omaan tuhoonne ja ette tee meidän
suhteellemme yhtään hyvää. Kuten te tuomitsette, niin tullaan teidätkin tuomitsemaan. ”
” Se, mitä Minä tässä haluaisin ilmaista on, että Minä käytän yhdenlaista nektaria ruokkiakseni
perhosia, toisenlaista ruokkiakseni mehiläisiä, aivan toisenlaista ruokkiakseni lampaita, toisenlaista
leijonille; jokaiselle sellaista, joka on tarpeellista heidän ravitsemukselleen. Se mikä vetoaa perhosiin,
ei vetoaisi leijonaan ja päinvastoin. Siis, pyydän, älkää ottako Minun paikkaani yrittäen osoittaa kaikille
sitä, mikä vetoaa teihin. Mieluummin ravitkaa omaa suhdettanne Minuun ja antakaa muiden löytää
ravintonsa MINUSSA heidän omilla tavoillaan, kun Minun Pyhä Henkeni vetää heitä puoleeni. ”
” Vihollinen on tarkoituksellisesti lähettänyt erillisyyden demoneita, lahkolais henkiä, löytäen vikaa
siitä mitä täällä esitetään, koska se ei vastaa heidän lahkolais standardejaan. Tämän kanavan tulee olla
parantamisen ja veljellisen rakkauden paikka ja kukaan ei voi pakottaa uskomuksiaan kenellekään
toiselle. ”
” Se mitä täällä haluan, on Veljellinen Rakkaus. Se on kirkko, jolle on taattu paikka Taivaaseennostossa.
Toisilla kirkoilla oli monia erilaisia agendoja ja keskittymisen kohteita, jotka aiheuttivat erimielisyyttä.
Te huomaatte, että Minä en luvannut heille päästämistä tulevista ajoista. ”
” Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: ”Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän,
joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa: Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä
olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen,
mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Katso, minä annan
sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat;
katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat sinun jalkojesi eteen ja kumartuvat sinun
jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni
sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva
yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla
on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. ” Johanneksen Ilmestys 3:7-11.
” Taivaassa ei ole sellaisia perusteluja. Pikemminkin, siellä on valtava ilmaisun moninaisuus, ja kaikki
mikä kunnioittaa Minua ja ylistää Minun Isääni, se hyväksytään ja sitä arvostetaan. Jos te olette
Sydänasukkaita, te tulette ravitsemaan ja vahvistamaan toisianne heidän omalla tavallaan, te ette tule
kiistelemään ettekä jakaantumaan. Ne, jotka käyttävät aikansa sellaiseen, heidän kanssaan Minulla ei
ole mitään tekemistä. ”
” Vahvistakaa sitä, mikä jää jäljelle teidän matkastanne Minun kanssani, sillä teidän vähättelyllänne
muita kohtaan, te olette menettäneet jalansijaa ja te kävelette ohuella jäällä, sillä aikaa kun vihollinen
suunnittelee teidän tuhoanne. Ylpeys käy lankeemuksen edellä. ”
” Se todellakin on Minun viestini, Clare. Minä tiedän, että sinä halusit jotakin aivan erilaista, mutta
tämä täytyi tulla sanotuksi. Minä rakastan Minun lapsiani, ja kun näen heidän heittävän hiekkaa toinen
toistensa päälle, Minun sydämeni murehtii ja Minä haluan tasoittaa kukkulat teidän edellänne Minun
rakkaudellani ja anteeksiannollani. ”
” Tulkaa Minun tyköni, jos te olette vähätelleet ja vahingoittaneet katrasta. Tulkaa Minun tyköni
katuen. Minä tulen antamaan teille anteeksi ja Minä tulen ennallistamaan teidät, sillä Minun sydämeni
tuntee kipua teidän vuoksenne. Älkää menkö omaa tietänne, se johtaa kuolemaan; pikemminkin tulkaa
Minun tyköni ja antakaa Minun parantaa teidät. ”

