676. Jeesus sanoo... Olkaa lapsen kaltaisia & Totelkaa Minua Tehkää, mitä Minä pyydän teiltä & Jättäkää Loput Minulle
OLKAA LAPSEN KALTAISIA… TEHKÄÄ, MITÄ MINÄ PYYDÄN TEILTÄ & JÄTTÄKÄÄ LOPUT MINULLE
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Tammikuuta, 2019.
Jeesus aloitti… ” Vaara on vakava ja on useampi kuin yksi tilanne kehittymässä, Clare. Sinulla on
hyvin rajoitetut tiedot, koska Minä en halua sinun keskittyvän tähän. Tosiasia, että kaikki ovat
rukoilemassa Presidentin turvallisuuden puolesta ja sotaa vastaan, on saamassa aikaan
merkittävän vaikutuksen. ”
” Minun kallisarvoinen Morsiameni, kuinka Minä kaipaankaan pidellä sinua hellästi ja kertoa
sinulle, älä pelkää! Että kaikki tulee olemaan hyvin. Mutta Minä tarvitsen teidän rukouksianne ja
luottamustanne juuri nyt, enkä Minä voi vapauttaa teitä raskaasta esirukoilun ikeestä. Mutta Minä
voin kertoa teille, että JOS te jatkatte vastaamista vakavalla rukouksella kansakuntanne puolesta,
on PALJON toivoa; hyvin paljon toivoa. Mutta meillä ei ole varaa hetkeksikään laskea
suojaustamme. ”
” Clare, Minä olen kuullut sinun vaikerruksesi siitä, että et ole voinut työskennellä musiikin parissa
ja Minä haluan sinun tietävän, että Minä kuulen ja ymmärrän sinun aikomuksesi. Ja Minä tiedän
myös vastustuksen taakan ja epäuskon, jota olet kohdannut useista lähteistä. ”
” Minä en ole informoinut sinua väärin. Sinä et kierrätä vahvistamattomia huhuja. Sinua ei ole
petetty. Itse asiassa, sinä olet juuri sen partaalla, mitä todella on meneillään, kuitenkin sinä olet
rajoitetulla alalla, koska Minä en halua sinun linnoittautuvan tähän draamaan. ”
” Minä olen antanut Sydänasukkaille juuri tarpeeksi informaatiota, että tiedätte, että se on
vakavaa ja Minä tarvitsen vakavasti otettavaa rukoilua. Minä en halua mennä tämän pidemmälle
tähän asiaan. Minä olen antanut myös muille ryhmille informaatiota, niin että he voisivat rukoilla
ja kaikki te, jotka olette tottelevaisia ja olette limittäin toisiinne nähden ja turvaatte tapahtumia,
jotka voisivat aiheuttaa kolmannen maailmansodan.”
” Teidän Presidenttinne on hyvin topakka kaveri, joka on tarkoituksella tehnyt sen mikä on oikein
ja provosoinut näitä maailman voimia. Hän on ollut oikeassa niin tehdessään. Se pakotti pintaan
sen, mikä oli vaanimassa. Se herätti kysymyksen… paljon puhetta ja poseerausta, mutta
ryhtykäämme hommiin. Ja nyt häntä vihaavat jopa enemmän he, jotka ovat olleet
korruptoituneita ja epärehellisiä kaupassaan Amerikan kanssa. ”
” Minä olen katsonut vuosikymmeniä tätä korruptiota tasoilla, joita sinä et tule koskaan
ymmärtämään. Ja ennen kuin me voimme rakentaa, meidän täytyy hajottaa sorto osiin, sillä se on
saanut valtaa maassanne. ”
” Tässä on riskialtista, koska ilman rukoilu tukea, koko asia voi tulla kuperkeikalla alas. Mutta pää
virkamiehien tottelevaisuuden vuoksi, he ovat riskeeranneet elämänsä tämän maan hyväksi, ja
teidän rukoustenne vuoksi, me näemme hyvää edistystä. Mutta mitä Minä voin sanoa? On NIIN
paljon pimeyttä. NIIN paljon. ”
Ja tämän takia, Minun täytyy painaa päälle, että te etenette uuteen rukoilun territorioon. On niin
helppoa nukahtaa, kun on mukavat olot. Niin helppoa. Siispä Minun täytyy jatkuvasti motivoida
sinua ja muita Sydänasukkaita olemaan ajantasaisesti tietoisia, että te olette sodassa, ja tilanne voi
kääntyä kumpaan suuntaan vain, hetkellä millä hyvänsä. ”

” Toistaiseksi rukous ja tottelevaisuus ovat tehneet tyhjäksi vihollisen suunnitelmat. Mutta meillä
ei ole varaa antaa periksi. Meidän täytyy yhä painaa päälle. ”
” Minä en voi taata teille mitään. Minä voin vain sanoa, että tämä on mahdollista paljolla rukoilulla
ja valppaudella. Minä haluan sanoa, että kaikki järjestyy ja Savijalat kokevat takaiskun, mutta
tiettyjen avaintapahtumien täytyy tapahtua, ennen kuin se on varmaa. Ihmiset kaikkialla
maailmassa kaipaavat rauhaa ja Minä kuulen heidän itkunsa joka päivä. Mutta te kaikki tiedätte,
mitä täytyy tapahtua Ilmestyskirjassa. Ja teidän rukouksenne puristavat aikataulua eteenpäin
vuoden tai kaksi, koska meillä vielä on vielä monta sielua koskettavana. ”
” Minun rakkain Clare. Minä tiedän kuinka sinä ja muut ajattelette lupauksista ja uhkista, jatkuvasti
horjahdellen taakse ja eteenpäin - ja se muuten on oikeutettua kärsimystä. Minä tiedän, kuinka
lannistavaa tämä on. Mutta Minä olen kertonut sinulle. Kun Minä tulen, Minä haluan sinun olevan
kiireisenä Minun töissäni. Minä haluan nähdä sinun nauhoittavan lauluja, kirjoittavan kirjoja,
rukoilemassa toisten kanssa ja jatkavan kuin maailma ei koskaan tulisi loppumaan. ”
” Mutta samaan aikaan, sinun täytyy olla tietoinen maailman vuorovesistä ja virtauksista ja kuinka
kaikki voisi loppua huomenna – ja ennen kuin saatat loppuun työsi. Minä en kertonut sinulle, että
sinun täytyy saattaa loppuun; Minä sanoin, että sinun täytyy työskennellä ja rukoilla. ”
” Ympäri maailman on miljoonia, jotka tekevät oman pienen osansa tuoden Evankeliumia
kansoille. He eivät välttämättä ole tietoisia ajan lyhyydestä, koska Minä en ole antanut heille sitä
taakkaa. Mutta heille, jotka ovat Minun Morsiamiani, heidän kanssaan Minä jaan Minun sisimmät
salaisuuteni. Ja Minä pyydän heitä kävelemään Minun kanssani joka päivä, tietäen täysin hyvin,
että se voi loppua milloin tahansa. ”
” Minä sanon sen uudelleen… todellakin tämä on kärsimys, joka lasketaan paastouhraukseksi. Sillä
on ansionsa. Siispä pyydän, älkää lannistuko. ”
” Teitä ei tulla arvioimaan siitä, mitä te saitte tehtyä loppuun, vaan kuinka tottelevaisia te olitte.
Minä tiedän, että teidän on vaikeaa ratkaista tämä ristiriita mielissänne… ”Minä työskentelen…
mutta tulenko saattamaan tämän loppuun? Tuleeko olemaan liian myöhäistä? Tulenko
saavuttamaan heidät, jotka tarvitsevat tätä eniten?” Nämä kysymykset polttavat mielessänne ja
erottuvat siitä, mitä Minä olen pyytänyt teitä tekemään. Ne ovat täysi vastakohta
tottelevaisuudelle. Ne juontavat juurensa ylpeydestä ja inhimillisestä järkeilystä, eivät sokeasta
uskosta ja luottamuksesta Minuun. Ne ovat tahallisia yrityksiä aliarvioida teidän toimianne ja
aikaansaada teidät epäröimään, lykkäämään, olemaan kahden vaiheilla siinä, että teettekö mitä
Minä olen pyytänyt. ”
” Minä mieluimmin haluaisin teidän ottavan asenteen, että ”Jos Jeesus sanoi sen, minun pitää
tehdä se ja jättää tulokset ja ajoitus Hänelle. ”
” Esimerkiksi, Clare, jos vain olisit saattanut loppuun Exoduksen, sinä olisit voinut esitellä sen
Kanavallasi ja se olisi ollut ihmeellinen ja rohkaiseva albumi. Mutta sinä et voinut nähdä, kuinka se
koskaan olisi levinnyt kenellekään tai kukaan olisi sitä käyttänyt – niinpä sinä luovutit. Minä todella
halusin sinun saattavan sen loppuun ja sille olisi monta käyttökohdetta. Siksi Minä esittelin sinut
Moosekselle sinä päivänä Taivaassa. ”
( Clare ) ”Haluatko Sinä, että minä lopettelen sen nyt?” Minä kysyin Herralta. ”Anna minulle
anteeksi, Herra. Siinä aiheessa on sellainen lataus, minä en ole varma, pystynkö kuulemaan Sinut
selvästi.”

( Jeesus ) ” Mitä sinä kuulet, Rakkaani? ”
( Clare ) ”Minä näen taistelun mielessäni. Minä luulen, että Sinä sanoit ”Kyllä”, mutta minä en
luota itseeni, että kuulen oikein jotakin niin tunnepitoista.
( Jeesus ) ” Ja mitä muuta sinä näet? ”
( Clare ) Minä tunnen, että taistelu on menossa. Epäuskon terävät nuolet. Ideoita, kuten ”Voi, mitä
hyötyä siitä olisi? Kukaan ei ole kiinnostunut siitä. Se tulee viemään paljon aikaa. Se ei sovi
mihinkään. Aika on ajanut siitä ohi.” Jne., jne.
( Jeesus ) ” Kaikki ne epäuskon nuolet ovat viholliselta. Ennen muuta, sinun tulisi tunnistaa se. Entä
jos asiat jatkuisivat positiivisina tässä maassa seuraavat 20 vuotta? Entä jos todella olisi
renessanssi? Entä jos rukous hillitsisi hirviötä etenemästä ja maailmassa olisi suhteellisen
rauhallista? Mitä tuntisit elämäsi lopussa? ”
( Clare ) Minä tuntisin, että minua on petkutettu. Minä olen varma, että monet muut tuntevat
samalla tavalla. Minä tuntisin, että olen haaskannut niin paljon aikaa kyselemiseen. Pelkäisin.
Epäröisin… että minulla ei olisi mitään jäljellä luomiseen. Ja maa olisi kesantona, eikä satoa olisi, 20
vuoden keinulautailun edes takaisin meneminen tästä kriisistä tuohon kriisiin. Sotia ja
sotahuhuja…
( Jeesus ) ” Ja sinä olisit oikeutettu ajattelemaan niin. Mutta jos jätät sen huomiotta ja vain
selkeästi tottelet, vilkaisemattakaan siihen, mitä on tapahtuva. Missä sinä olisit? ”
( Clare ) Vau! Minun pieni maa palani pursuaisi hedelmää ja minä olisin niin tyytyväinen.
( Jeesus ) ” Aivan oikein, se on aivan oikein. Siis miksi sinä et vain tottele ja lakkaa arvuuttelemasta
ja ennustelemasta? ”
( Clare ) Herra, koska Sinä, Sinä itse kerrot minulle, kuinka kriittisiä asiat ovat ja että rukousta
tarvitaan epätoivoisesti.
( Jeesus ) ” Clare, jollet tule pienen lapsen kaltaiseksi… Etkö sinä näe? Pieni lapsi ei huku siihen,
mikä tulee tapahtumaan; he elävät hetkestä hetkeen. He lopettelisivat rukouksensa ja kaiken,
mikä on kiireellistä ja sitten julistaisivat, ”Vau, Aloittakaamme Punaisen Meren ylityksestä.” Heidän
jännityksensä ja innostuksensa siitä, mitä Minä olin tekemässä nykyhetkessä, saisi yliotteen heidän
järkeilystään, josta suuri osa on viholliselta, kääntääkseen heidän ajatuksensa pois siitä työstä. ”
” Sinä olet aivan liian aikuinen lähestymistavassasi päivääsi, koska sinulla on vuori ”Entä jos”:sia
leijumassa ylläsi – sekä kaikennäköisiä ajatuksia harhauttavia valheita ja väärää informaatiota
kammetakseen sinut työsi puhtaudesta. ”
” Kyllä, ristiriita on muhimassa. Kyllä, vihollisten voimat ovat suuntaamassa sinua kohti ja ovat
jopa vakiintuneet tähän maahan. Mutta sinä et voi tehdä muuta kuin rukoilla niitä vastaan. Sitten
jätä se Ristin juurelle ja etene päivässäsi. Kaikki nämä ”Entä jos”:sat saavat aikaan motivaation,
toivon ja energian puutetta. ”
” Sydänasukkaat, Minä pyydän teiltä paljon. Minä pyydän teitä tekemään yhteistyötä Minun
kanssani Toivossa. Minä pyydän teitä tottelemaan hetki hetkeltä, ilman että tarvitsee järkeillä sitä
kaikkea läpi tai seurata uutisia, etsien vahvistusta – mitä te ette tule löytämään! Koska suuri osa
informaatiosta, jota teille on annettu, ei ole julkista vielä. ”

” Minä pyydän teitä toimimaan hetkessä. Kun on rukouksen aika, rukoilkaa. Sitten rukoilkaa pitkin
päivää, tietenkin, myös. Kun on aika perheelle, nauttikaa perheestä. Kun on aika työskennellä,
nauttikaa työstä. Tehkää kaikki Minun kunniakseni tottelevaisuudesta ja jättäkää seuraamukset
Minulle. ”
” Katsokaahan, teidän epävarmuutenne saavat teidät epäilemään, kyseenalaistamaan ja
epäröimään. Mutta Minä olen Myrskyn Herra ja teidän ei tarvitse tehdä muuta kuin totella sitä,
minkä Minä olen teidän eteenne asettanut, eikä arvuutella Minua tai kyseenalaistaa Minun
motiivejani. Antakaa Minun ottaa vastuu teidän toimistanne, jotka on tehty tottelevaisuudesta
Minuun, ja nähkää etteikö hedelmä elämässänne ala yhtäkkiä lisääntymään suurempaan satoon. ”
” Työskennelkää, kun teillä vielä on Valoa ja älkää koskaan uupuko loppuun hyvän tekemisessä.
Asukaa Minun läsnäolossani, kunnes te olette päihtyneitä Minun Rakkaudestani ja
varustamisestani. Luopukaa kaikesta järkeilystä, niin että te voitte rukoilla ja työskennellä. Jos on
tarvetta muuttaa olosuhteitanne, tai sitä missä asutte, tai missä työskentelette – Minä tulen
johdattamaan teitä. Mutta siihen asti, olkaa tyytyväisiä työhönne ja tietäkää, että te olette Minun
suojelemiani. ”
” On tsiljoona uhkaa, tuhansia profeetallisia unia, kaikissa on eri viesti. Suurin osa on Minulta;
jotkut eivät ole. Mutta mieluummin kuin, että huolellisesti punnitsisitte viestin jokaisessa,
laskeskellen niitä inhimillisellä järkeilyllä, mitä milloinkin tulee tapahtumaan, Minä pyydän teitä
siirtämään keskittymisenne lapsenkaltaiseen tottelevaisuuteen. Totelkaa ja tehkää, mitä Minä
pyydän teitä tekemään, milloin Minä pyydän ja älkää antako Minulle tekosyitä, että te olette
hämmentyneitä. ”
” Te olette hämmentyneitä, koska te kuuntelette liian monia eri lähteitä. Jotkut ovat Minulta ja
jotkut eivät ole. Mutta ne, jotka ovat Minulta, on tarkoitettu niille ihmisille siinä ryhmässä. Ne,
joista te kuulette Minulta, on tarkoitettu teille Sydänasukkaiden ryhmässä. Kun te alatte
sekoittamaan heidän viestejään Minun viesteihini Clarelle, te luisutte mentaaliseen
epäjärjestykseen ja hämmennykseen. Siten vihollinen lamaannuttaa teidät ja te ette tee muuta
kuin järkeilette kaikkien hämmennystenne läpi. ”Ympäri ja ympäri”, häntäänne jahdaten. ”
” Minä haluaisin teidän toimivan uskossa siihen, mitä Minä syötän teille tämän astian kautta ja
jättävän kaiken. Seuraamukset, ajoitus, elämän olosuhteet. Jättäkää se kaikki Minulle, sillä lopussa
Minä saan kunnian siitä kaikesta. ”
” Siispä nyt, menkää rauhassa. Lopettakaa inhimillinen järkeilynne, joka rampauttaa teitä.
Sinnitelkää tottelevaisuudessa ja pysykää varuillaan ja valppaina omissa asemissanne,
lapsenkaltaisessa yksinkertaisuudessa ja tottelevaisuudessa. Minut tullaan ylistämään ja teillä
tulee olemaan jatkuva mielenrauha jatkuvan sekasorron ja kyseenalaistamisen sijaan. ”

