
403. Jeesus sanoo…  

Minä kutsun teidät tulemaan korkeammalle & VAROITUS Vauraus-Kristityille 

TULKAA KORKEAMMALLE & VAROITUS VAURAUS-KRISTITYILLE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Lokakuuta, 2016. 

Herra aloitti… ” Antautua on hyvä sana sille, mitä Minä pyydän Minun Sydänasukkailtani. 

Antautumista yhdistettynä sitoumuksella pysyä antautuneena. Minulla on paljon enemmän 

sinulle, Clare, paljon enemmän ja enemmän Minun Morsiamilleni – niin paljon enemmän. Se 

riippuu siitä, miten nälkäisiä te olette, kuinka paljon Minua te haluatte? Kuinka paljosta te olette 

valmiit luopumaan saadaksenne Minut? Katsokaa jotakin sellaista kuin Heidi Baker… Hänellä on 

sika paljon Minua. Haluatteko te niin paljon? ”  

” Haluatteko te enemmän, mutta olette onnellisia siinä, mihin olette asettuneet? Tiedättekö te, 

että ei ole sellaista asiaa kuin ”asettuminen”, missä te olette vain ylläpitämässä itseänne? 

Rappeutuminen, laiskuus ja haaleus asettuvat sen paikan päälle, millä kohtaa te sanotte, että 

”tähän asti, mutta ei pidemmälle”.” 

” Valehtelisinko Minä teille ja kertoisin, että sille tasolle jäämisessä, millä te olette, ei ole riskejä? 

Kyllä on riskejä, vakavia. Joista vähäisin ei ole se, että te tulette lopen kyllästyneiksi 

omahyväisyydestä. Te tulette tuntemaan, että te halaatte tyhjää kuorta, kun te halaatte Minua, 

koska Minä jatkoin matkaa ja te jäitte vanhaan, tuttuun, ennakoitavissa ja hallittavissa olevalle 

tasolle.”  

( Clare ) Tämä todella tuo esille kamppailun sydämessäni, jopa elämän mittaisen kamppailun. Minä 

viimein selviydyn tasolle, jossa minä voin pärjätä ja nyt Sinä haluat minun menevän eteenpäin. Ja 

Hän vastasi…  

( Jeesus ) ” Juuri niin. Se on aivan oikein. Koska Minä en koskaan lakkaa liikkumasta. Teidän 

luonteessanne on aina jotakin kukistettavaa, aina joku kartoittamaton alue, jota Minä en ole 

koskaan paljastanut teille. Ja se on tasaista kiipeämistä ylöspäin – vain muutama tasanko – mutta 

ne harvoin kestävät niin kauan, että olo tulisi mukavaksi, ennen kuin Minä pysyn liikkeessä siitä 

kohdasta eteenpäin. Nyt te olette katsomassa kaikkia kiireitänne. Minulla on jo varustus kaikille 

kiireillenne… Katsokaa Minua. ”  

” Ne, jotka eivät tee tätä sitoutumista, joutuvat suuriin vaikeuksiin, kun maailma hajoaa. Se, mitä 

ei ole annettu, mitä ei ole tarjottu, tullaan yksinkertaisesti ottamaan. Mutta pankaa merkille, on 

yksi asia, mitä he eivät voi ottaa teiltä pois… MINUA. He eivät voi ottaa Minua pois teiltä, ellette te 

katkeroidu menetyksistä. Se muuten on heidän suunnitelmansa, tehdä kristityistä katkeria. ”  

” He tulevat kysymään… ”Missä on hyvä elämä, runsas elämä, jonka Hän lupasi teille?” Ja 

vihollinen tulee tarjoamaan vastauksen… ”Yhdessä Maailman Uskonnossa. Siinä teillä on kaikki 

tarvitsemanne runsaus.”  

” Voi, kyllä, vauraus-kristittyjä ollaan saamassa ansaan ja on saatu ansaan siihen, mitä väistämättä 

tulee tapahtumaan. ”Missä on se maidon ja hunajan maa? Tämä maa on täynnä okaita ja 

orjantappuroita?” Ja vihollinen tulee osoittamaan omaan suuntaansa, kaikilla hienouksilla.”  

” TODELLINEN Jeesus tulee menemään pois muodista ja muuttuu vanhanaikaiseksi.” 


