77. JEESUS SANOO… Te ETTE VASTAANOTA, koska te ETTE USKO
TE ETTE OTA VASTAAN, KOSKA TE ETTE USKO
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Toukokuuta, 2015.
Voi Jeesus, missä Sinun armosi on?
” Missä sinun on, Minun Rakkaani?”
Minä tiedän, että minä olen itsekäs, Herra. Minun pitää puhua sinulle. Pyydän, ennallista minun
uskoni ja odotukseni, että Sinä olet tulossa pian. Voi Jeesus, tämä on NIIN vaikeaa.
” Mitä vaikeampaa, sen parempi. ”
Ei, sitä minä en halua kuulla!
” Ja kuinka monta sielua sinä haluat siepata Helvetin tulista, ennen kuin Minä tulen hakemaan
sinut Itselleni? ”
” Todella, onko liian paljon pyydetty, että odotat vähän kauemmin aikaa, kun miehen tai naisen
ikuisuus on puntarissa? ”
Ei tietenkään.
” Näetkö? Minä tiesin, että sinä olisit samaa mieltä Minun kanssani. Ei enää paljon pidempään
Minun Rakkaani, pyydän, pysyttele kanssani tässä. ”
No niin, ilman häiriötekijöiden lohdutusta, se on vaikeaa, vaikeaa, vaikeaa.
” Entä häiriötekijöiden kanssa? ”
No niin, ainakin se näyttää siedettävältä.
” Mutta, kun häiriötekijät ovat ohi, sitten takaisin värittömälle odottamisen taivaalle? ”
Luulisin niin. Mutta ainakin se on lähempänä odotuksen loppua, ajallisesti. Herra, Sinä tiedät, että
lähemmäksi Sinua tuleminen vain satuttaa meitä sen verran enemmän, koska me haluamme olla
Sinun kanssasi?
” Haluaisitko sitten mieluummin, että Minä en vierailisi luonasi lohdutuksien kera? ”
OK, nyt minä sanoin jotakin noloa. (Hän vastasi Englanninkielisellä sanonnalla; ”Laitoin jalkani
suuhuni”=sanoa jotakin hassua, noloa)
” Ja isosti noloa, myös! ” (Hän vastasi; ”Ja se on iso jalka, myös!”)
Kyllä, laita minut nauramaan, se auttaa.
” Ei, Minä olen vakavissani, sinulla on isot jalat. ”
LOL! OK, mitä sillä on tekemistä teen hinnan kanssa Kiinassa? (=sanonta tarkoittaa, että tämä on
täysin asiaan kuulumatonta).
” En tiedä. En juo teetä, vain hyvää kolombialaista kahvia, turkkilainen jauhatus, Campaseno tyyli.
” (sisäpiirin vitsi).
Sanoitko sen, vai kuvittelenko minä vain asioita?

” Minä sanoin sen, minä sanoin. Minä todella sanoin. Etkö sinä tiedät, miten pitkälle Minä menen,
että saan nähdä sinun hymyilevän? Hmm? ”
Herra, voinko minä pitää pienen tauon… Minuun todella koskee.
” Siitä vain. Voinko Minä tulla mukaasi? ”
Tietenkin!!!
” Sitten odota Minun puhuvan sinulle, kun olet poissa tietokoneeltasi. ”
OK, se kuulostaa ilahduttavalta… (ja Hän teki) Tulin takaisin, Herra.
” Olen tässä kanssasi. ”
Mistä sinä haluaisit puhua meille?
” Uskollisuudesta. ”
Voi… kuten kestävyydestä, sinnittele, ole kärsivällinen, kaikki minun lempiaiheeni juuri tällä
hetkellä?
” Ei, Minä olen tosissani, uskollisuus on pääikkuna Taivaaseen. ”
Mitä se tarkoittaa?
” Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, ”Eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli
ottanut hänet pois.” Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen
Jumalalle. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy
uskoa, että Jumala on ja että Hän palkitsee ne, jotka Häntä hartaasti etsivät.” Kirje Hebrealaisille
11:5-6.
” Minun Rakkaani, juuri se tosiseikka, että sinä olet juuri tässä tekemässä sitä, mitä teet, se on
uskoa. Sinä uskot ja siksi sinä vastaanotat. Jotkut sinun kanavallasi eivät vastaanota, koska he eivät
koko sydämestään usko, että Minä tulen todella puhumaan heille. Tämä on asia, jonka Minä
haluan osoittaa. ”
” Minun Lapseni, te uskotte, että aurinko nousee aamulla, että linja-autot ja junat kulkevat
aikataulujen mukaan, että jos te käännätte hanaa, vettä tulee, jos te käännätte katkaisijaa, valo
tulee, että jos te kutsutte koiraa, hän tulee. Onko niin suuri asia pyytää, että jos te etsitte Minua
koko sydämestänne, te tulette löytämään Minut? ”
” Siksi Minä ohjasin Claren suurilla ponnistuksilla asettamaan uskon perustukset Pyhiin
Kirjoituksiin, että hän ei olisi peloissaan suhteessaan Minuun. ” (Hän puhuu läheisyyden pelosta
Jumalan kanssa, Haavoittuneet Vedet sarja).
” Tämä ei ole mitään uutta, se on jotakin muinaista, yhtä muinaista kuin Aatami ja Eeva, kun Minä
tulin ja kävelin Puutarhassa ja puhuin heidän kanssaan. ”
” Kun te olette asettaneet perustuksen Pyhiin Kirjoituksiin, te voitte turvallisesti edetä eteenpäin,
mutta tehkää niin uskossa, että Minä tulen palkitsemaan teidän ponnistelunne, koska te hartaasti
etsitte Minua. Sillä teidän täytyy pyytää uskossa ilman mitään epäilyä, sillä joka epäilee, on aalto
meressä, tuulen ajama ja heittelemä. ”
Jaakobin Kirje 1:7-8. ”Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa, kaksimielinen
mies, epävakainen kaikilla teillään.”

” Ja jos teiltä puuttuu uskoa, pyytäkää sitä. Minä tulen varmasti lisäämään uskoanne, kun te otatte
vauvan askelia luottaa Minuun. Ja se on perustavaa laatua oleva asia tässä, luottamus. Ja
eteneminen luottamuksesta uskoon ja kenen te luulette jatkuvasti ajavan karille luottamustanne
Minuun valehtelemalla jälleen Minun luonteestani? Kyllä, Valheiden Isä, hänen hommiaan on
ihmisten pettäminen – erityisesti Minun luonteestani. ”
” On isku Minun kasvojani vasten uskoa, että Minä en tule onnistumaan, että Minä en ole
uskollinen. Se on panettelua Minua vastaan ja Minä odotan Minun ihmisteni puolustavan Minua.
Mutta sen sijaan, he kääntyvät toiseen suuntaan ja luovuttavat, he uskovat valheen! Läheisyys,
jota te etsitte, on hyvin uhkaavaa saatanalle, sillä kuuro ja mykkä kristitty ei ole suurikaan ongelma
– he eivät voi kuulla Minua, niinpä he eivät voi ottaa jalansijaa häneltä. Mutta kristitty, joka
kuuntelee Jumalaa ja tottelee? Hän on ongelma, hän tulee ottamaan jalansijaa häneltä. ”
” Siksi teidän uskonne on hyökkäyksen kohteena, kun te tavoittelette Minua ja teitä pidetään
korkean luokan uhkana pimeyden valtakunnalle, aivan yhdessä rukousten kanssa. Ongelma on,
että rukouksenne ovat hyödyttömiä ilman uskoa ja usko tulee kuulemisesta… ja Minä en tarkoita
vain taustamelua, Minä tarkoitan kuulemista sydämellänne, se rakentaa uskoanne, kun te syötte ja
sulattelette Minun Sanaani ja siitä tulee osa teitä. ”
” Siispä vihollinen käyttää kuumia aiheita teihin: torjumista, naurunalaiseksi tekemistä,
harhaluuloja ja hulluutta. Ne kaikki ovat vastenmielisiä asioita, jos teitä kutsutaan sellaisiksi, niinpä
te vältätte niitä leimoja mihin hintaan hyvänsä: Mutta kuinka te voitte uskoa, kun te otatte
vastaan ylistystä ihmiseltä? Ettekö te näe, että niin kauan kuin te olette riippuvaisia toisten
vahvistamisesta, te tulette olemaan rampoja ja heikkoja kuulemaan Minulta? ”
” Minä terästän tätä viestiä Pyhillä Kirjoituksilla, koska jotkut teistä sanovat, ”Viestit eivät ole
Pyhien Kirjoitusten mukaisia.” ja siitä syystä epäilette tämän astian todenmukaisuutta. Teille Minä
sanon, ”Lopettakaa epäuskonne, sillä se ryöstää teiltä Minun läsnäoloni aarteen.” Ja vihollinen
tietää hyvin, että kun te olette kehittäneet Minun Läsnäoloani, teitä ei tulla huijaamaan tai
johdattamaan harhaan, kuten heitä, jotka järjettömästi seuraavat kaikkea, mitä he kuulevat
saarnastuolista. ”
Sitten Hän alkoi siteeraamaan osia Johanneksen Ensimmäisestä Kirjeestä 2: ”Lapsukaiset, nyt on
viimeinen aika. Ja niin kuin te olette kuulleet, että antikristus tulee… siitä me tiedämme, että nyt
on viimeinen aika. Teillä on voitelu Pyhältä ja kaikilla teillä on tieto. En minä ole kirjoittanut teille
sentähden, ettette totuutta tiedä, vaan sentähden, että te tiedätte sen ja ettei mikään valhe ole
totuudesta… Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä… Tämän minä olen
kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät.”
”Mutta te – teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet ja te ette ole kenenkään
opetuksen tarpeessa; vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on
myös totta eikä ole valhetta; ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä… lapsukaiset,
pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkotettaisi pois
hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan…
” Siis asettakaa itsenne erilleen heistä, jotka häpäisisivät ja tuomitsisivat teidät korkeampien
lahjojen etsimisestä. Rohkeutta tarvitaan uskon ohella, että päästään yli ympäröivistä vihollisen
äänistä. Jopa teidän lähimpiänne helposti suostutellaan olemaan sitä vastaan, että te tavoittelisitte
Minua. Muistakaa, Minä olen kertonut teille: kuka tahansa, joka rakastaa äitiään, isäänsä,
vaimoaan tai lapsiaan enemmän kuin Minua, ei ole Minun arvoiseni. Tämä ei ole aika olla
pelkurimainen pyhyyden tavoittelussa! ”

” Tämä on aika, josta profeetat ovat puhuneet, kun kuningasten voiman täytyy kannatella teitä ja
johtaa teidät totuuteen, seisomaan vastustuksen edessä. Te ette tule onnistumaan, ilman
irrottautumista heistä, joita te rakastatte ja kunnioitatte. Teidän ensimmäinen velvollisuutenne ja
sitoumuksenne on Minua kohtaan ja he, joita vihollinen käyttää teitä vastaan, heitä teidän tulee
rakastaa, mutta ei kumartaa. ”
” Minä kutsun teitä asettamaan Minut erilleen teidän kaikista muista suhteistanne ja olemaan
tekemättä kompromissejä enää kenellekään, sillä se tulee olemaan teidän tuhonne. Tämä on
suuren testaamisen aikaa, joka tulee kaikille, jotka asuvat Maapallolla ja jos nyt luopuu, tulee
varmasti johdatetuksi kompromissien tielle, joka johtaa merkin kera ikuiseen kadotukseen. ”
” Pysykää lujasti siinä, minkä tiedätte sydämessänne olevan totta. Olettakaa – ilman, että sallitte
epäilyksen vihjailujen hiipivän sisään – olettakaa Minun liikuttavan teidän ponnistuksianne ja
vierailevan teidän luonanne, sillä todella Minä olen Jumala, joka palkitsee heidät, jotka ahkerasti
etsivät Minua. Avatkaa silmänne, avatkaa korvanne, suunnatkaa mielenne ja sydämenne
uudelleen, pankaa merkille! Minä puhun teille monta kertaa päivän aikana, mutta te olette kuin
miehet, jotka ovat nukahtaneet portteihin – te ette tunnista Kuningasta, kun Hän saapuu teidän
luoksenne. ”
” Minä siunaan teidät uudella voitelulla kuulla Minua. Katsokaa Minun viestejäni kaikkialla
ympärillänne: tuuli puissa, aurinko polullanne, puskuritarra liikenneruuhkassa, numerot
kelloissanne, kyyhkysen kutsu, sydämen muoto tomaattia pilkkoessanne, läikkä tasolla. Voi, Minä
puhun teille niin monin tavoin! Avatkaa korvanne ja silmänne nyt kuulemaan ja näkemään Minut.
Kun te harjoitatte tätä, Minä tulen selvemmäksi ja äänekkäämmäksi Minun viesteissäni teille.
Minun Rakkauteni merkit ovat kaikkialla ympärillänne. Menkää nyt ja alkakaa tunnustamaan niitä.
”

