105. Jeesus sanoo… Teidän & Minun Agendani eivät sovi yhteen…
Oletteko te halukkaita auttamaan Minua?
TEIDÄN & MINUN AGENDANI EIVÄT SOVI YHTEEN… OLETTEKO TE HALUKKAITA AUTTAMAAN
MINUA
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Elokuuta, 2015.
Clare aloitti… Herra todellakin on kanssamme, Youtube perhe. Tänä aamuna, kun tulin
ylistyshetkeen, viesti tavallaan juuttui minun mieleeni. Viesti oli meidän henkilökohtaisissa
viesteissämme ja sen oli luullakseni lähettänyt herrasmies ja hän tiedusteli Taivaaseennostosta ja
hän puhui hieman pettymyksestä, että se ei ollut vielä tapahtunut, koska – luulen, että se oli
kesäkuussa – minä kerroin kaikille, että laittakaa tanssikengät jalkaan ja se oli, mitä Herra sanoi!
Tiedättehän, minä käyn läpi sitä samaa empimistä kuin TEKIN kaverit käytte läpi. Siispä, minä aion
vain jakaa kanssanne, mitä on ollut minun sydämessäni ja mielessäni.
Minä ymmärrän, että monet teistä ovat tunteneet itsensä loukkaantuneeksi, kun Jeesus ei ole
tullut Hänen Morsiamiaan varten vielä ja me laitoimme tanssikengät jalkaan jo kesäkuussa ja niin
monia muita valmisteluja me olemme tehneet, kun me olemme odottaneet Hänen tuloaan, kun
Kanukka kukkii.
Saanko minä sanoa, että minä myöskin tunnen itseni petetyksi? No niin, minä tunnen. Mutta
jotkut teistä jopa tuntevat, että minä e ole kuullut Herralta ja aika ajoin minä kysyn itseltäni sen
kysymyksen, minä en olisi ihminen, jos en kysyisi, vai? Myös minua kohtaan tehdään hyökkäyksiä.
Ja tämä on jotakin, jota minä olen halunnut osoittaa… minä olen tuntenut sen sydämessäni, mutta
tällä kertaa Herra otti sen puheeksi.
Joka kerta, kun minä julkaisen viestin, on tiettyjä henkilöitä, jotka ottavat aikaa
kommentoidakseen ja kertoakseen minulle, että millainen vastaus rukoukseen se viesti oli. Minä
tunnen Hänet niin vahvasti, minä kuulen Hänet, minä näen Hänet ja Hän vahvistaa niin monia
asioita minulle. Siispä, miksi me kaikki vaivumme epäilyyn ja epäuskoon? Se on osittain vain
ihmisluontoon kuuluvaa…
Voisiko se olla, että me tunnemme itsemme petetyiksi ja hylätyiksi, pettyneiksi? No niin, ollakseni
rehellinen, minä tunnen sillä tavoin joskus. Minä kamppailen niiden tunteiden kanssa. Mutta, jos
te muistatte, Elämän Leipä keskustelun aikana, kaikki Jeesuksen seuraajat hylkäsivät Hänet,
jättivät Hänet, koska Hänen sanomisensa olivat vain liian raakoja, Herran Veren ja Ruumiin
syömistä. Ja Herra sanoi… ”Aiotteko te hylätä Minut myös?” Ja Pietari sanoi… ”Kenen luokse me
menisimme Herra? Sinulla on Ikuisen elämän sanat.”
Ja minä olen tuntenut sen monta kertaa, kuten… Minne minä aion mennä? Kun minä olen
tuntenut itseni pettyneeksi ja hylätyksi… Mitä minä aion tehdä? Aionko minä hylätä Herran, enkä
vastaa, kun Hän haluaa antaa minulle viestin? Minä en voi TEHDÄ sitä, koska minä todella uskon
koko sydämestäni, että tämä on Hän.
Siispä, tänä iltapäivänä Herra todella pysäytti minut ylistyksen aikana ja laittoi äänensä niin
selkeästi minun mieleeni, että minä en voinut jatkaa. Minun vain täytyi istua alas ja jakaa
kanssanne se, mitä Hän oli sanomassa.
Jeesus aloitti… ” Minun Ihmiseni, teillä ja minulla on eri agendat. Te kaipaatte paeta tämän
maallisen elämän kipuja, te kaipaatte saapua teidän ikuiseen palkintoonne, te kaipaatte olla Minun
kanssani. Minä en syytä teitä tästä, Minä ymmärrän sen täysin ja kaipaan sitä myöskin.”

” Mutta teidän agendanne ja Minun agendani, ne eivät sovi yhteen. Minä olen tullut pelastamaan
kadotetut ja Minä tiedän ihan liian hyvin, että Armon ikkuna on lämähtämässä kiinni, se
vahingoittaa miljoonia ihmisiä. Ettekö te näe? Tämä on kaikkein kivuliain asia, jota Minun koskaan
täytyy kestää ja jo pelkkä ajatuskin sen tekemisestä saa Minut lyyhistymään kyynelissä, aivan
kuten Puutarhassa ennen Minun Ristiinnaulitsemistani. ”
” Tiedättekö te, mikä oli kaikkein kivuliain asia Minulle kestettäväksi? Se oli heidän murskaava
menetyksensä; heidän, jotka hylkäsivät Minun rakkauteni ja Minun armoni ja varauksensa palata
Taivaaseen Minun kanssani. Tämä oli suuresti kaikkein kivuliain asia, mitä Minä koskaan koin.”
” Katsokaahan, Minä muistan sen pienen sielun luonteenlaadun, kun se tuli Maapallolle. Minä
muistan puhtauden, kauneuden, vilpittömyyden.”
” Ja katsoen sitä nyt, kaikki syntien ja valheiden runtelemana ja epämuodostumia aiheuttaneena,
katsoen kun se työntää Minut pois, torjuu Minun varaukseni, se murskaa Minun Sydämeni. Ja
miksi he työntävät Minut pois? Koska ihminen on epämuodostunut, rujo ja herjannut Minun
Nimeäni, Minun Uskoani, Minun Henkilöäni. He eivät tunnista Minua, koska he, jotka edustavat
Minua, eivät ole Minun kaltaisiani. Monet ovat täynnä tuomitsemista ja tekopyhyyttä.”
” Heille on opetettu, että Jumala on vastenmielinen, ilkeä, riipii kaiken ilon pois ja on ylivaativainen
ja tuomitseva ja Häntä varten eläminen on pakkopaidassa elämistä. Heille on opetettu, että jos he
menevät kirkkoon erivärisissä sukissa, heidät tullaan tuomitsemaan ja torjumaan. Ihminen on
esitellyt tämän kuvan heille.”
” Siispä, nyt näinä viime hetkinä Minä olen kasvattanut palvelijoita, jotka tulevat ilmaisemaan
Minun Todellisen luontoni maailmalle. Niin, että he, joille on syötetty uskonnon kieroutuneita
agendoja, tulevat huomaamaan… ”Tuo ei ole Jeesus. Tuo ei koskaan ollut Jeesus.” Ja sitten Minä
voin näyttää heille, kuka Minä todella olen. Ja tulokset, joita Minä näen ovat vaikuttavia. Te, jotka
olette kääntyneet ympäri ja tunnistaneet Minut, viimeinkin, kuinka ihmeellistä se on. Voi, Te
lohdutatte NIIN Minun kipeää Sydäntäni.”
” Mutta tiedättekö te, on enemmänkin juuri samanlaisia kuin te, jotka ovat kahlitut ja heitä
raahataan kadotukseen, koska he eivät vielä tunne Minua? Jotkut heistä ovat teidän omia
sukulaisianne ja lapsianne.”
” Antakaa Minun kysyä teiltä tämä. Mitä te olette valmiit kärsimään nähdäksenne teidän
rakkaanne tuotavan Valtakuntaan?? Kuinka kauan te olette valmiit odottamaan nähdäksenne
heidät pelastettuina ja riemuitsevan Minussa, jopa niin kuin te nyt riemuitsette Minussa?”
” Minkä arvoinen asia se teille on? Minkä hinnan te olette valmiit siitä maksamaan? Todella. Ei
teoreettisesti, vaan todella, mikä heidän sielujensa hinta on teille?”
” Te kaikki tiedätte, että Minä olen tulossa pian. Minä olen kaatanut painetta 60-luvulta asti
vakuuttaakseni Minun Ihmiseni siitä, että MINÄ OLEN TULOSSA! Ja joka kuukausi Minä kaadan
painetta jopa lisää ja lisää ja lisää. Miksi? Tuottaakseni teille pettymyksen ja jättääkseni teidät
roikkumaan?”
” Ei!!! Saadakseni teidät energisemmin soveltamaan itsenne Minun agendaani ja nähdäkseni lisää
ihmisiä tuotavan Valtakuntaan.”

( Clare ) Voi, Herra, tämä on niin hämmentävää joillekin, koska heillä ei ole selkeää kutsumusta
sinun agendaasi. He eivät näe, mitä he voisivat tehdä. Heillä ei ole hajuakaan, kuinka lähestyä
ihmisiä. Herra, minä olen ollut syyllinen tähän. Jos tätä Kanavaa ei olisi, minä olisin yhä syyllinen
siihen ja ymmälläni, enkä tietäisi mitä tehdä.
( Jeesus ) ” Herättäkää heidät… heidän omantuntonsa kautta, heidän pettymystensä ja sisäisen
tyhjyytensä kautta. He ovat käveleviä kuolleita, syvässä unessa ja heitä on kaikkialla ympärilläsi.
Monet heistä tietävät, että he eivät ole elossa, jotakin elintärkeää puuttuu, he voivat tuntea
tyhjyyden. He ovat käveleviä haavoittuneita, yksinäisiä, hämmentyneitä, vailla suuntaa elämässä.
Lähestykää heitä siitä suunnasta. ”Oletteko pahoittaneet mielenne? Oletteko kokeneet syvän
pettymyksen elämässä, tunnetteko toivottomuutta elämässä? Näettekö maailmaan tulevan
enemmän ja enemmän kauheita asioita? Haluatteko yhä elää? Haluatteko elämänne suunnan
kääntyvän? Haluatteko toivoa, iloa ja tuntea hyvää elämästä jälleen?”
” Monet, monet, monet ovat aivan epätoivon partaalla, koska mikään, mitä he suunnittelivat, ei
ole toiminut. Väkivalta, moraalittomuus, pettymys, toteutumattomat unelmat. Voi, kuinka kovasti
he kärsivät. Ja kenelläkään ei ole vastauksia? Elämä on toivotonta tyhjyyttä? Eikö elämässä ole
jotakin muuta kuin minun pirstoutuneet unelmani? Tiedättekö te, kuinka monet ajattelevat sillä
tavalla? Tuhannet? Ei, miljoonat. Heittiö-hallitsijoiden, kansanmurhien, vainon, pahojen hallitusten
takia miljoonat kärsivät tästä… Kyllä! Miljoonat!”
” Minun lapseni, siinä ei ole mitään salaperäistä. Teidän täytyy kertoa ihmisille, ”Minä en elä
elämääni, nykyhetkeä, maallisia palkkioita varten, minä elän elämääni valmisteluna kuolemaani
varten ja Taivasta varten. Pian meidän kaikkien täytyy vastata Jumalalle, mitä me teimme ja emme
tehneet sillä elämän henkäyksellä, minkä Hän antoi meille. Siispä, minä elän Häntä varten. Jos
kuolisit huomenna, miten seisoisit Jumalan edessä? Oletteko eläneet elämäänne vain itsellenne?
Sille, mitä te voisitte saada? Omia nautintojanne varten? Vai oletteko te tavoittaneet muita ja
olleet siunaus heikkokuntoisille, vanhuksille, rajoitteisille, vähäosaisille? Jos te olette eläneet
itsellenne, teillä ei ole mitään esittää Jumalalle, kun te kuolette, ei mitään muuta kuin itsekkyyttä
ja tuomitsemista. Sitäkö te haluatte?”
( Clare ) Nyt, Hän puhuu jälleen meille…
( Jeesus ) ” Tiedättekö te toivon, joka teillä on sisällänne? Tiedättekö te, että teillä todellakin on
kaikki vastaukset, mitä he koskaan tarvitsevat? Minä tarvitsen teitä, Minun Ihmiseni, Minun
Morsiameni, Minä haluan teidän nousevan ja kohtaavan ihmisiä tasoilla, joilla he kärsivät.”
” Lakatkaa katsomasta pilviin ja alkakaa katsomaan Minun sydämeeni, joka on särkymässä heidän
vuokseen. Pyydän, pyydän, lopettakaa oman pelastuksenne katseleminen ja alkakaa katsella
toisten pelastusta.”
” Te, jotka olette koulussa, jatkakaa koulussa, mutta olkaa elävä todistus Minun Rakkaudestani,
minne ikinä menettekin. Antakaa elämänne loistaa. Te olette niin erilaisia kuin he, joita ei ole
pelastettu! Te olette niin ainutlaatuisia, teillä on ne vastaukset, joita heillä ei ole.”
” He eivät ole iloisia itsekkyydessään, he ovat menetettyjä sisäisesti. Kun he näkevät, että sinä olet
ystävällinen, ponnistelette erityisesti heitä varten, olette iloisia, he haluavat tietää, että mitä teillä
on, joka saa teidät sellaisiksi. He etsivät sisältä, mutta tekevät sen ilman toivoa, koska he eivät
tunne Minua. Te tunnette Minut. Teillä on kaikki heidän vastauksensa.”

” Minä tulen luoksenne hetkellä, jota te ette odota! Kuinka monta kertaa Minä olen kertonut teille
sen? Kuinka monta kertaa? Tällä kanavalla, muilla kanavilla. Minun Sanassani, kirkossa? Minä tulen
hetkellä, jota te ette odota.”
” Lakatkaa odottamasta päivämääriä! Te elätte kuin jojot, ette niin kuin Minun edustajani. Te
olette hämmentyneitä ja masentuneita, koska teidän päivämääränne eivät sujuneet. Mutta, ettekö
te tiedä, että Minä olen loikkimassa saadakseni teidät kiireisiksi? Minä en ole hylännyt teitä, Minä
yritän kasvattaa teitä kaiken ympärillänne olevan todellisuuteen, minkä vuoksi Minä suren joka
päivä – niin monet tullaan menettämään.”
” Te tulette katsomaan elämiänne taaksepäin ja sanomaan… ”Miksi minä en puhunut heille? Miksi
Herra? Voi, Jumala anna minulle anteeksi.” Ja samaan aikaan he tulevat olemaan Maapallolla
sanoen… ”Miksi he eivät kertoneet meille?” Kuitenkin toiset tulevat sanomaan… ”Minä yritin,
Herra.” Ja he, joille he todistivat, tulevat sanomaan… ”He yrittivät kertoa meille, mutta me emme
vain voineet uskoa.”
” Kummassa ryhmässä te haluatte olla, kun te seisotte Minun edessäni? Tuletteko te olemaan siinä
ryhmässä, joka lisäsi talentti-rahojensa määrää vai ryhmässä, joka hautasi ne? Sinä päivänä te
tulette näkemään eron niiden välillä, jotka kantoivat sadon ja jotka olivat laiskoja.”
” Älkää lykätkö elämiänne, koska tiedätte, että aika on vähissä. Jatkakaa eteenpäin ja kantakaa
Minua mukananne. Niille teistä, jotka ovat vastaanottaneet kutsumuksen kokoaikaiseen
papinvirkaan, Minä kerron teille nyt, te tulette olemaan syvästi pettyneitä elämäänne, jos te
lykkäätte Minut toiselle päivälle.”
” Jatkakaa eteenpäin kaikilla Jumalan innoittamilla suunnitelmillanne. Ja jos teillä ei ole
suunnitelmia, etsikää Minua, kunnes löydätte Minut ja Minä tulen antamaan teille suunnitelmat.
Minä tulen johdattamaan teitä hiljaisesti, hellästi, teidän sydämessänne. Te tulette tuntemaan
vetoa tiettyyn suuntaan, se tulee olemaan hiljainen tuulen hyminä ja kiintymys sydämessänne.
Mutta, teidän täytyy kuunnella hyvin huolellisesti, koska meluisat asiat, kuten videopelit,
rokkimusiikki, ihmisjoukot, liikenne ja kaupankäynti ovat väsyttäneet teidän korvanne, niin että te
ette voi kuulla Minun helliä johdatuksiani.”
( Clare ) Jukra, Herra, kuulostaa siltä, että menee vuosia ennen kuin tulet?
( Jeesus ) ” Enkö Minä sanonutkin, että Minä tulisin yllättämään teidät? Entä jos Minä yllätän
teidät ja te istutte katon harjalla katselemassa Itäiselle taivaalle, samaan aikaan, kun veljenne on
saman talon huoneistossa piikittämässä ja menee helvettiin sinä samana yönä? Kuinka tulette
seisomaan Minun edessäni? Eikö se tule olemaan itsekkyyden hedelmä?”
” Se, mitä Minä pyydän teiltä kaikilta, Minun Morsiameni. on, että lakatkaa elämästä itsellenne.
Kyllä, pitäkää mielessä, että te olette katsomassa Minun Tulemistani, te olette kuuntelemassa
Trumpetin ääntä, mutta työskennelkää erittäin kovasti käsillä olevassa työssä, edetkää
luottavaisesti koulutuksessanne ja työssänne. Älkää laittako elämäänne katkolle sen vuoksi, että
elätte päivämäärästä päivämäärään, joita julkaistaan eri kanavilla.”
” Enkö Minä pyytänyt teitä olemaan TEKEMÄTTÄ sitä, koska se aiheuttaisi sekaannusta, pelkoa ja
epätoivoa? Teitä manipuloidaan keskittymällä yksinomaan tähän. Minä tiedän, että teidän
uteliaisuutenne sai teistä yliotteen, koska Minä varustin teidät uteliaisuudella. Minä tiedän, kuinka
voimakas se voi olla, jos teillä ei ole riittävää itsekontrollia. Rukoilkaa lisää itsekontrollia.”

” On hyvä odottaa Minun tulemistani. On hyvä olla hyljeksitty, koska Minä annan vihjeitä, että
Minä olen ovella! Pitäkää tämä sydämessänne, mutta siirtykää eteenpäin elämissänne,
luottavaisina siitä, että Minä tulen olemaan mielissäni siitä, mitä Minä löydän Minun palvelijani
olevan tekemässä, kun Minä saapumiseni aikaan.”
” Ja yksi viimeinen asia, jonka Minä haluaisin varmistaa sinulle, Clare, koska Minä olen kuullut
sinun sydämesi pohdinnat. On aivan totta, Minä olen estänyt Taivaaseennoston teidän
rukoustenne vuoksi. Te olette kaikki olleet Taivaaseennoston partaalla, aivan kirjaimellisesti
vuosia, mutta teidän vilpittömien sydämen rukoustenne vuoksi, murheen vuoksi, mitä te kannatte
sukulaisistanne ja maailmasta, Minä olen heltynyt ja viivästynyt. Clare, Minä olen kertonut tämän
ensimmäisestä päivästä alkaen. Palaa vanhoihin viesteihin ja tulet löytämään Minun aivan
ensimmäisen viestini teille kaikille tästä asiasta, että Minun Morsiameni ei ole valmis.”
” Te voitte kiittää pyhimyksiä Maapallolla heidän rukouksistaan. He ovat estäneet tulikuuman
tuomion tälle Maapallolle. Ja Minun käteni on yhä nostettuna esto-asentoon, koska Minä näen
niin monia vain askeleen päässä.”
( Clare ) Mutta Herra, etkö se ollut Sinä, joka kerroit minulle, että päivämäärä on lyöty lukkoon?
( Jeesus ) ” Minä kerroin. Se on tullut ja mennyt Minun Armoni vuoksi. Pelastusta tapahtuu
kerroksittain. Yksi ryhmä tulee Valtakuntaan, toinen ryhmä (hyvin usein heihin liittyvä) seuraa.
Pelastusaalto aallon jälkeen. Mutta, pian tulee aika, jolloin se tulee loppumaan. Minä haluan sen
jatkuvan ikuisesti. Tässä toiveessa Minä haluan teidänkin sydäntenne olevan.”
” Pyydän, älkää keskittäkö rukouksianne teidän omaan mukavuuteenne ja pelastukseenne.
Keskittäkää ne kadotettuihin, jotka Minun pitää vielä tavoittaa. Rukoilkaa kuin ei koskaan ennen,
että työntekijät tulevat menemään sadonkorjuupelloille. Ja, yksi asia vielä… jos teidän elämänne
on tylsää ja elotonta, se johtuu siitä, että te ette elä Minua varten, vaan itseänne varten. Minä en
koskaan salli Minun palvelijoitteni elämän olevan tylsää. Minä aina lähetän riittävän lohdutuksen
ja ilon pitämään teitä pystyssä. Jos te olette ikävystyneitä, se ei johdu siitä, että te olette
palvelemassa Minua, vaan te olette palvelemassa itseänne ja odottamassa Minua, pikemminkin
kuin palvelemassa muita ja tietämässä, että Minä olen tulossa.”
” Siispä, Minä toivon, että tämä vastaa moniin teidän kysymyksiinne siitä, että mitä tehdä juuri nyt.
Monet teistä kohtaavat yliopisto- ja työmahdollisuuksia. Minä haluan teidän etsivän Minua koko
sydämestänne ja seuraavan Minun helliä johdatuksiani teidän sydämissänne.”
” Minä levitän Minun Armon peittoni teidän kaikkien ylle nyt ja välitän teille näkemystä,
katumusta, toivoa ja iloa uudesta elämästä Minua varten elettynä ja varmistuksia Minun
johdatuksistani teidän elämissänne. Menkää eteenpäin luottavaisuudessa. Minä olen tulossa
pian.”
” Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut
pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autuas se palvelija, jonka
hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän! Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet
kaiken omaisuutensa hoitajaksi.” Matteuksen Evankeliumi 24:45-47.

