648. Jeesus sanoo… Pelko & Tietämättömyys ovat teidän suurimmat Vihollisenne
PELKO & TIETÄMÄTTÖMYYS OVAT SUURIMMAT VIHOLLISENNE
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Syyskuuta, 2018.
( Clare ) Kiitos Teille, suloinen Isä Jumala ja Jeesus, Teidän ystävällisistä ja rohkaisevista sanoista
meille. Rakkaat Sydänasukkaat, minä tulin rukoushetkeen tänä aamuna todella kaivaten sanaa.
Jotakin erityistä ”tyynnyttämään vesiä”, niin sanoaksemme. Siispä, minä sanoin… ”Isä, pyydän,
puhuisitko minulle? Minä tiedän, että minä olen vain tomua ja tuhkaa, mutta minulla on
velvollisuus näille kallisarvoisille sieluille. Onko jotakin rohkaisun sanaa, jota Sinä voit tarjota
heille?”
Siis, Isä Jumala aloitti… ” Minun pikku, pikku Clareni. Sinä murehdit niin hyvin paljon näistä, Minun
lapsistani. Tiedätkö, että Minä olen suojannut heidät ja laittanut heidät sivuun Minun
tarkoituksiani varten? Etkö tiedä, että jopa yksi karitsa, joka menee eksyksiin, tai jopa uuhi ja kaksi
karitsaa, he eivät ole eksyksissä Minulta? ”
” Minä olen varustanut joka ainoan heistä. Monet tulevat ja menevät ja syövät muilla laitumilla,
kunnes tulevat takaisin, sillä Minä olen antanut sinulle jotakin hyvin erityistä ruokaa. Todellakin,
mannan tyyppistä, tämän kristillisen sukupolven erämaassa. He ovat saaneet syödä mannaa täällä,
ja ne, jotka eivät vielä ole valmiita siirtymään Luvattuun Maahan, niitä Minä rakastan ja varustan
myös. ”
” Minun ihmiseni, te olette tässä kristittyjen sukupolvessa, joka kohtaa mitä petollisimpia valheita
vaeltaessanne Minun kanssani. Ja se vaatii suurta rohkeutta murtautua joukosta ja seisoa leirin
turvallisuuden ulkopuolella. Mutta Minä kerron teille tämän, uskon luopiot juoksevat vapaina ja
tulevat keräämään monia tukijoita, koska he opettavat mukavuutta, vaurautta, ja viihdettä
ylistyksen, kärsivällisyyden, uhrauksen ja itsensä kieltämisen sijaan – ja kuin myös kaikenlaisia
pinnallisia opetuksia, jotka eivät haasta maallisia arvoja. ”
” Te menetätte kiinnostuksenne ja kaipaatte jotakin syvempää. Aivan kuten sinä teit, Clare, kun
jätit sen leirin taaksesi. Sitten Totuutta tullaan vertaamaan pimeyteen, jossa te olette eläneet.
Ristillä tulee olemaan suuri vetovoima. Minua varten eläminen ja maailmasta luopuminen tulevat
houkuttelemaan teitä syvemmin, koska te olette loppuun uupuneita siitä, mitä maailmallinen
kirkko tarjoaa, ettekä silti ole löytäneet syvempää merkitystä ja iloa, jota te vaistoatte, että teillä
tulisi olla seuratessanne Minun Poikaani. ”
” Se minkä kanssa te olette nyt tekemisissä, on Pelko. Pelko väärässä olemisesta, pelko
pelastuksen menettämisestä, epäjumalanpalvonnan pelko. Ja ennen kaikkea, pelko joukoista
murtautumisesta. Ja Clare tietää sen pelon hyvin, sillä me olemme tehneet tämän, voi, niin monta
kertaa. Jos te olette asettuneet tapoihinne ja löytäneet paikan, joka vetoaa heihin ja käy
mukavuusalueellesi, te ette halua murtautua joukoista. Ellette ole todella hyvin, hyvin nälkäisiä. ”
” Toisten täytyy etsiä Minua saadakseen rohkeutta astua erilaiseen maailmaan, kuin mitä he ovat
tunteneet. On niin paljon mitä sinä, Clare ja toiset ette vielä tiedä Uskosta. Mutta te tiedätte
kaikkein tärkeimmän ja olennaisimman asian: Rakkauden. Ei ole sen korkeampaa tietoutta kuin
toistenne rakastaminen puhtaalla sydämellä ja ehdottomasti. Siksi sinä opetat täällä. ”
” Pikemminkin kuin kamppailla opinkappaleiden kanssa, on kaikkein tärkeintä, että Rakkautta ja
Palvelua opetetaan ja eletään joka päivä. ”

” Ja mitä tulee Minun Poikani neitsyt äitiin, jotkut teistä etsivät Minua koko sydämestänne ja teillä
on ollut kohtaamisia hänen kanssaan, jotka todistavat hänen missionsa Maapallolla. Toisia ovat
vainajahenget ahdistelleet ja heille on syötetty valheita, joita on hyvin vaikea erottaa, ja ne ovat
tuoneet lisää valheita. Jotkut teistä ovat tunteneet Minun Ääneni niin hyvin, että te olette
päässeet yli peloistanne ja olette haltioissanne tästä lahjasta. ”
” Kärsivällisyys on avaintekijä, Minä en pakota ketään. Pikemminkin Minä annan lahjan ja odotan
kärsivällisesti, että te avaatte sen. Jotkut eivät koskaan tee sitä ja se surettaa Minua suuresti.
Mutta toiset, jotka tekevät, tuovat Minulle suurta lohtua. ”
” Kirkko on hyvin suuressa taistelussa juuri nyt. Tuomitsemisen, vihamielisyyden, kritiikin,
epäluulon ja kaikenlaisen myrkyn, joka on peräisin lahkolaisuudesta, näiden kaikkien
ristikkäisvirtaukset ovat imeytyneet ja jakaneet Kehoa. On ilmiselvää, että joissakin korjauksissa,
jota toiset ovat ottaneet tehtäväkseen, kun tosiasiassa he ovat ne, joilta puuttuu ymmärtämystä ja
terve opinkappale. ”
” Jopa kun lähetin Minun Pyhän Henkeni elvyttämään Kirkkoa, ilman katsettakaan
opinkappaleisiin, Häntä vastaan hyökättiin ja pilkattiin. ”
” Kuinka surullista! Pikemmin kuin, että olisi suuri varustaja, jonka tarkoitin Hänen olevan, Saatana
käytti tätä uutena tilaisuutena aiheuttaa vääristelyä ja erillisyyttä. ”
” Minun ihmiseni, jotkut teistä eivät vielä ole oppineet arvioimaan hedelmien mukaan. Siksi
Minulla pitää olla paljon kärsivällisyyttä ja saada heidät tietoisiksi toisella tavalla, kunnes te olette
tarpeeksi vahvoja syömään kiinteää ruokaa. Pelko ja tietämättömyys ovat teidän suurimmat
vihollisenne. Pelko saa kaikki sinulle uudet ideat näyttämään armottomilta, ja ilman Totuuden
etsimistä Pyhistä Kirjoituksista, Ylpeys ja sokeus kontrolloivat päätöksiänne. ”
” Minä vapautan vangitut tällä Kanavalla. Minä varustan heidät Kirkon täyteydellä. Minä vedän
heidät syvään läheisyyteen ja tyytyväisyyteen – kyllä, jopa tyytyväisyyteen Minun rakastavilla
käsivarsillani, syvään kanssakäymiseen ja räjähtävään iloon Minun läsnäolossani. ”
” Jatkakaa ja tehkää parhaanne ja Minä teen loput. ”
” Minä rakastan sinua, Minun tyttäreni, ja kunnioitan sinua sinun uskollisuudestasi johtaa tätä
katrasta. Minun Kehoni on täynnä heitä, jotka kieltävät ajatuksen Totuuden opettamisesta, mikä
aiheuttaa kritiikkiä ja hajottaa teidän suosionne nykytilaan. ”
” Ne, jotka seuraavat Minua ehdottomasti, kuitenkin, ovat puhtaimmat ja kaikkein tuoksuvin salva
Minun Sydämeeni. ”
Ja se oli Isän Viestin loppu.
Sitten Jeesus aloitti… ” Lapset, te tulette tuntemaan heidät heidän hedelmistään. Ottakaa aikaa
Pyhien Kirjoitusten parissa, tutkikaa kaikkea uudessa valossa ja tuokaa se Minun eteeni vakaassa
uskossa, että Minä tulen selventämään sen teille. Älkää luottako ihmisten mielipiteisiin, sillä
monessa tapauksessa he vain matkivat isiensä mielipiteitä ja opinkappaleita. Etsikää vain Totuutta,
hinnasta välittämättä, älkääkä sulkeko ovea Minun Äitini nenän edestä. ”
” Minä rakastan teitä kaikkia kiihkoon asti ja tulen siunaamaan ja opastamaan teitä siihen
pisteeseen asti, kun kumarrutte ja poimitte ristinne ja seuraatte Minua. ”

” Minä kaipaan tuoda teidät kotiin, Minun uskolliseni. Minä todella kaipaan saada olla kanssanne.
Minä olen nähnyt teidän uskollisuutenne rukouksessa. Minä olen nähnyt teidän fyysiset kipunne,
teidän heikkoutenne, tavan, jolla te olette pilkanneet ja syyttäneet muita vähemmän uskovia. Ja
Minä olen nähnyt teidän kärsivällisyytenne ja ystävällisyytenne solvausten uhatessa. ”
” Todellakin, te olette sydämissänne muotoutuneet Minun kuvakseni. ”
” Rukoukset, paastoamiset, ja vartiovuorot, joita te olette kestäneet syyllisten poliitikkojen takia –
sillä ei ole ollut vaikutusta vain heidän paikkaansa ikuisuudessa, se on koskettanut heidän
läheisiään myös. Kuinka kaunis on uskonne, kun te elätte sitä. ”
” Te olette tuoneet kunniaa Minun Nimelleni tavalla, jolla te olette käsitelleet toisinajattelijoita
tällä Kanavalla. Se on sitä, mitä Minä haluan kuulla kaikilta, jotka tunnustavat Minun Nimeni. ”
” Älkää surko heitä, jotka torjuvat teidän parhaat yrityksenne. Te ja Minä olemme istuttaneet
siemenen heidän sydämiinsä, ja sopivana aikana se kantaa hedelmää. Minä kaipaan vahvistaa teitä
Minun Kehollani ja Verelläni. Pyydän, vaatikaa sitä täydellisessä uskossa ja te vedätte puoleenne
sen suurimmat hyödyt. ”
” Olkaa siunattuja nyt suuremmalla erottelukyvyllä, sillä Minä olen rukoillut teidän puolestanne. ”

