630. Jeesus sanoo… Periksi antaminen ei ole Vaihtoehto!
Te ette ole epäonnistujia… Älkää antako periksi & Jatkakaa
PERIKSI ANTAMINEN EI OLE VAIHTOEHTO! TE ETTE OLE LUUSEREITA… SINNITELKÄÄ & JATKAKAA
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Kesäkuuta, 2018.
( Clare ) Kiitos Sinulle, Kallisarvoinen Herra, kun päästit minut pahasta. Amen.
Rakkaat Sydänasukkaat, minä heräsin pahimpaan Epäonnistumisen tunteeseen, mitä minä olen
koskaan kokenut. Minä todella katselin töitäni tällä Kanavalla suurena tappiona, koska minä en
oikein ymmärrä asioita niin nopeasti kuin minä haluaisin, vaikka minä yrittäisin kuinka kovasti
tahansa. Minä EN ollut kaunista katseltavaa!
Siispä, minä tulin rukoushetkeeni… Itse asiassa minä olin RUKOILEMASSA ja Herra pysäytti minut,
koska Hän tiesi miten paha olo minulla oli ja Hän aloitti…
( Jeesus ) ” Minä haluan puhua sinun kanssasi. Paheksunnan käärinliina, jonka kanssa heräsit ei
OLE Minulta. Minä voin nähdä, että sinä TEET ponnisteluja ja enkö Minä ole palkinnut sinut
ottamalla pois hänen kipunsa? ”
( Clare ) Koska Ezekiel on esirukoillut ja ollut kivuissa perjantaista alkaen.
( Jeesus ) ” Syyllisyys, jota sinä tunnet EI ole Minulta. Kuinka monta kertaa Minun täytyy toistaa
Itseäni, Clare? Kuinka monta kertaa? ”
( Clare ) Koska minä en käsittänyt sitä…
( Jeesus ) ” Tämä pilvi on määrätty sinulle, tehdäkseen sinut niin masentuneeksi, että sinä antaisit
periksi. Saatana tietää, että sinä edistyit ja että sinulla oli monia esteitä. Siispä, hän pommittaa
sinua Syyllisyydellä kaikesta.”
” Jos sinä vain huolehdit kaikkein tärkeimmistä asioista, Minä tulen nostamaan sinut hitaasti tästä
kuopasta. Ota tämä neuvo sydämeesi, Minun Rakas Morsiameni. Minä en ole paheksunut sinua.
Kaikkea muuta! Me työskentelemme nostaaksemme sinut tästä Epätoivon Kuopasta ja jälleen
Valoon. Me emme tule hylkäämään Meidän Sydäntemme työtä. Ei sinun kanssasi. Ei kenenkään
kanssa.”
” Näettekö, Minun ihmiseni? Vihollisella on demoneita koulutettuna raivokkaisiin hyökkäyksiin,
ryöstääkseen ilosi, toivosi ja ennen kaikkea kohtalosi. Kun sinä tunnet toivottomuutta, etkä edisty,
vaan vain kierrät ympyrää - SILLOIN Minä olen lähinnä sinua.”
” Vihollinen käyttää ”armon laukausta” – kuoliniskua, väsyttääkseen sinut.”
( Clare ) Se on yleensä tarkoittanut… toimintaa tai tapahtumaa, joka lopuksi tuhoaa tai lopettaa
jonkun. Kuten härkätaistelu. Ja sitä hän käyttää. Hän pitää sitä viimeisenä keinonaan,
lopettaakseen minut.
( Jeesus ) ” Paitsi, että sinulle ei tule olemaan ”lopullista loppua”, vaan Taivaan ja Ikuisuuden
Kunniat. Hän uneksii. Sinä et ole lähdössä mihinkään. Älä salli itsesi edes ajattelevan sitä. Sinä et
ole epäonnistuja. Sinä olet vain monien asioiden huolestuttama tällä hetkellä. Pidä huoli kaikkein
tärkeimmistä asioista, Clare. Muut voivat odottaa. ”

” Enkö Minä ole sanonut sinulle, että vastaa kouralliselle ihmisiä päivässä ja sinä lopulta sinä tulet
liittyneeksi keskusteluun? Minun suureksi tyydytyksekseni? Taivaassa sinua odottaa sellaista
kunniaa, että sinä et pystyisi käsittämään, vaikka Minä yrittäisin selittää sitä. Se on enemmän kuin
mitä sinä odotat, koska sinä sinnittelet, et anna periksi.”
” Huomaa. Minä käytän nykyistä aikamuotoa. Se tarkoittaa, että sinä olet sinnitellyt, sinä
sinnittelet ja sinä tulet sinnittelemään vielä enemmän.”
” Itse asiassa, sinun elämässäsi ei ole sellaista asiaa kuin epäonnistuminen, nyt kun sinä teet
parhaasi elääksesi Tottelevaisuudessa ja hylkäät mielenkiintosi Maailmaa kohtaan. Mikä ei ole
mikään pieni asia kohtaamasi vastustuksen takia.”
” Kukaan teistä Sydänasukkaista ei ymmärrä kuinka tiivistä vastustus on, koska he käyttävät teidän
omia vikojanne. Ollakseen varmoja, että te tulette siihen johtopäätökseen, että te olette yhden
askeleen päässä kadotetuksi tulemisesta ja se kaikki johtuu teistä ja luonteestanne. Voi, nämä
demonit ovat älykkäitä! He kaivavat syvälle, kunnes osuvat suoraan hermoon ja sitten he pinoavat
syytöksiään, kunnes puu kuihtuu.”
” Älkää kuunnelko heitä, Minun ihmiseni. Te kohtaatte mahtavaa vastustusta. Mutta Minä olen
mahtava Jumala, joka tulee kantamaan teidät perille.”
” Paholaiset myös sinnittelevät, ajatellen, että sinä ja kaikki Sydänasukkaat luovutatte, annatte
periksi ja katoatte takaisin Maailmaan.”
” Ei. Se ei tule tapahtumaan, koska he ovat Sydänasukkaita. He elävät elämäänsä Minun
sydämestäni – joskus jopa tietämättään. He käyttäytyvät Minun sydämeni mukaisesti. Ja siispä,
siitä paikasta, he vahvistuvat Minun omasta Verestäni, sinnittelemään ja selviytymään
vaikeuksista. Periksi antaminen ei ole vaihtoehto, kenellekään teistä, Sydänasukkaat.”
” Minne muualle te menisitte? Mistä paikasta käsin te tulette elämään tätä pyhyyden elämää?
Varmasti te ette tule olemaan tyytyväisiä Maailmaan, maistettuanne Taivaan iloja!”
” Älkää antako periksi! Sinnitelkää. Koska Minä olen laittanut Minun Ylösnousemus Voimani
teidän ruumiiseenne, sieluunne ja henkeenne. Te ette mitenkään voi epäonnistua, niin kauan kuin
te yritätte.”
” Nouskaa ylös joka päivä ja sanokaa… ”Ei väliä, kuinka paljon tunnen itseni epäonnistuneeksi,
minä sinnittelen ja jatkan yrittämistä. Koska minun Jumalani on uskollinen. Hän kulkee minun
kanssani, antaen minulle kaiken, mitä minä tarvitsen saavuttaakseni Maalini.”
” Sitten, uskokaa se sitten, kun sanotte sen. Uskokaa se koko sydämestänne.”
” Ja mitä sinuun tulee, Clare. Rakkaani, jatka. Sinun kimppuusi ei käytäisi näiden ajatusten kanssa,
jos sinä et olisi uhka viholliselle. Hän paljastaa tuhon määrän, mitä sinä teet, määräämällä niin
monia pahoja sinulle. Hän ei haaskaa panoksiaan, Clare. Hänellä on niin monia tähdättäviä. Hän
lähettää parhaat tarkka-ampujansa sen palvelijan luo, joka tekee eniten vahinkoa hänelle. Olkaa
rohkaistuneita. Te kuulutte siihen joukkoon. Hän haluaa sammuttaa teidät. Mustamaalata teidät.
Ja ryöstää Minulta kaikki sielut, jotka ovat jättäneet maailman, tullakseen Minun Morsiamikseni.”
” Hän vihaa teitä intohimoisesti. Jatkakaa. Minä olen teidän kanssanne suojelemassa ja
ravitsemassa teitä. Me olemme Luvatussa Maassa. Jatkakaa. ”

