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MINÄ ROHKAISEN KAIKKIA SENIOREITA TULEMAAN & LIITTYMÄÄN MINUN ARMEIJAANI
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Elokuuta, 2016.
Clare aloitti… Meidän Rakas Herra Jeesus on meidän kanssamme, Sydänasukkaat. Tänään
ylistyshetkessä Herra otti esille meidän kaikki laulumme, sekä Ezekielin että minun. Joka ainoan,
jonka me olemme tehneet. Ja se oli kaunista, koska hyvin usein Minä en ajattele paljoakaan siitä
mitä minä olen laittanut lauluun ja sitten tulla takaisin ja se laulu on Herran valitsemana
soittojärjestyksessä, koska meillä soitin on ”random”-asennolla ja me pyydämme Pyhää Henkeä
valitsemaan lauluja. Ja se, että juuri se laulu tulee takaisin ja tuovan sanomaa MINULLE… todella,
todella valaisee laulujen tarkoitusta ja kuinka tärkeitä ne ovat.
Ja yksi asia, mitä Herra elävöitti minulle tänään musiikissa, on että voi kirjoittaa kirjeen ja tavoittaa
sillä yhden henkilön. Ja se on tärkeää. Mutta voi kirjoittaa laulun ja tavoittaa tuhat – tai kymmenen
tuhatta samalla viestillä. Siispä, se on osa meidän palvelutointamme ja se on jotakin, jota työtä me
jatkamme.
Monta kertaa me tunnemme, että me olemme tehneet kompromisseja, koska me rakastamme
viestitellä teidän kaikkien kanssanne. Ja kuitenkin meidät on myös kutsuttu vastaanottamaan näitä
lauluja Taivaasta ja kääntämään ne lahjaksi, joka tulee tavoittamaan tuhansia sieluja. Mikä
kallisarvoinen lahja tämä on kaikille, joita ne ovat koskettaneet!
Sitten Jeesus valitsi Terry MacAlmonin… ”Holy is your Name”(=Pyhä on Sinun Nimesi)-laulun – joka
on kaunis ylistyslaulu. Ja minä näin, että Jeesus ja minä olimme tanssimassa juhlasalissa. Se oli
muodollinen tilaisuus, ja minulla oli sama puku, täsmälleen sama puku, joka minulla oli, jota minä
käytin Tanssiaisissani, kun olin 16. Hän teki huomion, että se todella oli sama puku. Hänellä oli
musta smokki ja minun sydämeni ylisti, kun me tanssimme sitä kappaletta. Huone oli täynnä muita
myöskin. Minä arvelin, että he kaikki tanssivat Jeesuksensa kanssa. Minä aloin saada vaikutteita,
kun me olimme tanssimassa. Asioita, joita minä halusin sanoa Hänen eilisen viestinsä jälkeen
vanhuksista, johon ryhmään minäkin kuulun myöskin, kun olen 70. Hän sutkautti hymyillen…
( Jeesus ) ” Sinä teet sen taas! Sinä luet Minun Mieltäni.”
( Clare ) Ja minä sutkautin takaisin… `Eivätkö Pyhät Kirjoitukset sano, että pukekaa päällenne
Kristuksen mieli?` Hän hymyili…
( Jeesus ) ” Hyvin sanottu.”
( Clare ) Minulla on paras opettaja.
( Jeesus ) ” Todella sinulla on. Pyydän, jaa se, mitä on sinun sydämelläsi. Se todella on Minun
sydämessäni ja mielessäni, että Minun lopen uupuneet kuulevat sen. He tarvitsevat ajattelun
uudistamista, uuden näkökulman.”
( Clare ) Hyvin yksinkertaisesti, minä näin selvästi, että jopa ne meistä, joilla on paljon vuosia, 60 ja
yli, ovat yhä tuoreita ja täysin varustettuja menemään ulos maailmaan ja olemaan hyvän voima.
Hän näyttää meille, kuinka me olimme tanssiaisissa, koska se on tapa, jolla me kaikkein nopeimmin
rinnastamme itsemme alkuaikojen vuosiin, kun olimme nuoria aikuisia ja aloittelemassa.

Me emme kaikki ole kuihtuneet ja hoitokodeissa. Me olemme elossa ja täynnä hengellistä
elinvoimaa ja kykyä ohjata ja rukoilla voimallisesti heidän puolestaan, kenellä ei ole
elämänkokemuksen tuomaa voitelua mitä elämän vuodet tuovat tullessaan.
Hän näyttää meille tanssiaisia, koska sitä me todella olemme Hänelle, sekä Maapallolla ja
Taivaassa. Me olemme vasta aloittamassa, rakkaat. Meillä on sitä, mitä nuoremmat sukupolvet
tarvitsevat epätoivoisesti. Meillä on kyky nähdä materialismin, ahneuden ja aistillisuuden
porsaanreikien läpi ja rukoilla nuorten äitien ja isien puolesta, jotka yhä kulkevat maailman teillä.
( Jeesus ) ” Miksi te oletatte, Minun rakkaat, että te olette vain 33 Taivaassa?? Enkö Minä ole
ennallistanut teille ne vuodet, mitä heinäsirkat ovat ahmineet? Ettekö te ole ikuisesti kauniita
Minulle, ikuisesti luomisen huipulla, hyvinkin Minun luomakuntani kruunaava kunnia? Ettekö te
ole eläneet Minua varten ja luopuneet maailmasta Minun vuokseni? Kuinka Minä sitten tulen
näkemään teidät – lopen uupuneina ja täynnä vuosia, kuluneina… vai täynnä elämää ja puhtia? Ei
sitä, mitä maailma kutsuu puhdiksi, pikemminkin se, mitä Minä kutsun puhdiksi: Pyhä Hyve, sydän,
joka sykkii Minulle, kultainen sydän, ikuisesti tyrmäävän kaunis Taivaassa.”
” Minä haluan teidän tietävän, Minun Morsiameni, että te tällä hetkellä olette kykenevämpiä
täyttämään Minun tahtoni, kuin koskaan ennen elämänne aikana. Te voitte olla
kahdeksankymppisiä, mutta yhä te kannatte rakkaudenkipinää ja valoa Minua kohtaan. Ja se
kipinä voi sytyttää koko metsän tuleen. Yksi pieni kipinä voi tuhota eekkereittäin pimeyttä. Se on
teidän kutsumuksenne: olla yksi pieni kipinä tässä maailmassa. Yksi pieni sana, jonka te puhutte
myllerryksessä ja hämmennyksessä olevalle nuorelle voi olla se mitä tarvitaan polttamaan pois
hänen elämänsä pimeys ja asettamaan hänen jalkansa oikealle kurssille.”
” Se yksi rukous, jonka sanotte hänen puolestaan, voi olla avaintekijä Taivaaseen ja ikuiseen
elämään. Koska te olette eläneet niin pitkään ihmisten turhuuden keskellä, teillä ei ole todellista
käsitystä rukouksen voimasta. Kaikki merkityksellinen maailman silmissä on esitetty teille suurena
ponnistuksena… kalliina, yksityiskohtaisena ja voimakkaana maailman mittapuulla.”
” Mutta katsokaa Minun alkujani. Enkö Minä ollutkin vain ääni, hellä ääni, kutsuen rakkaudessa
Minun luotujani tulemaan Minun juhlapöytääni? Voitteko te laittaa hintalappua Vuorisaarnaan?
Ulkona kukkuloilla, ruohikossa istuen. Luonnollinen amfiteatteri, auringon valaisema.
Yksinkertainen opetus, mikä annettiin, joka muutti ihmiskunnan kulun ja pirstoi heidän päiviensä
hallitsevan eliitin uskonnolliset kahleet, joita oli yksinkertaisilla miehillä ja naisilla.”
” Yksi parantuminen – nainen, joka koski Minun pukuani – ja epäpuhdas nainen vieläpä!
Parannettu ja kaikkien hänen ympärillään olevien silmät ja sydämet aukesivat heidän Jumalansa
todelliselle luonteelle. Minä en pieksänyt naista Minun koskemisestani, vaikka laki olisi sen
määrännyt. Ei, Minä tulin täyttämään lain sydämen: rakkauden. Mutta se tehtiin niin
yksinkertaisesti, yhdellä kosketuksella. Ei amfiteattereita, ei kuoroja, valoja, kameroita, toimintaa,
jne. jne.”
” Ei, vain yksinkertainen sana… `Rohkeasti Tyttäreni, sinun uskosi on sinut pelastanut.` Ja hänen 12
vuoden kärsimykset loppuivat ja kaikki, jotka katsoivat sitä, paranivat sokeudestaan. Hengellisestä
sokeudestaan. Tämä voima on teissä, vanhukset ja heikot, tämä on hyvinkin teidän käsissänne.
Tämä sana, tämä rukous, jonka te sanotte, sillä on voima muuttaa historian kulkua yhdelle sielulle
ja ehkä enemmänkin. Koska, kun se sielu muuttuu, hän muuttaa kaikki ympärillään ja seuraavan
sukupolven myös.”

” Teillä ei ole mitään käsitystä voimasta, jonka Minä olen uskonut teille. Eikö nuori mies, Nathan
Israelissa, kenellä oli kuolemanrajakokemus – kuvaillut mitsvan (=hyvä teko, käsky) ääretöntä
arvoa? Hyvät teot, jotka tehdään puhtaasti Minun miellyttämisen motiivista. Ja se on sen luonne,
mitä teillä on tarjottavana näinä viimeisinä vuosinanne Maapallolla. Te olette eläneet läpi
nuoruutenne intohimojen, tehneet hupsuja asioita, jotka kuuluvat elämän kokemattomuuteen. Te
näette selvästi ansat, joita näiden eteen on laitettu maailmassa.”
” Minun Morsiameni, te olette aivan yhtä kauniita ja voimakkaita nyt kuin te olitte
tanssiaispäivänne aikoihin. Itse asiassa, nyt te olette nyt koristeltuja mittaamattoman arvokkailla
viisauden jalokivillä, mitä vain kokemuksen ja kärsimyksen vuodet voivat lahjoittaa teille. Teillä on
kiusattuja sieluja kaikkialla ympärillänne, vastauksia etsien. Adoptoikaa heitä, tehkää heistä omia
poikianne ja tyttäriänne. Sitoutukaa rukoilemaan heidän puolestaan ja pysykää yhteydessä, ollen
paikalla antamassa heille olkapää mihin itkeä. Mitä hyötyä teillä on täyttää itsenne ylistyksellä, jos
te ette kaada sitä muiden päälle? Siitä ei ole mitään hyötyä. Ja kuinka Minä voin kaataa teille lisää
parannus voitelua, kun te ette ole tyhjentäneet astiaanne muiden päälle?”
” Teitä on pelotellut ja lannistanut yhteiskunta, joka ei kunnioita vuosien viisautta. Mutta Minä
olen voidellut teidät ja antanut teille mandaatin: menkää ja sitokaa yksinäisten, kipuilevien ja
hämmentyneiden haavat. Rukoilkaa heidän puolestaan. Puhukaa oikeaan aikaan sana heidän
puolestaan. Seuratkaa tätä sanaa. Pitäkää kirjaa sielujen nimistä, ketä olette koskettaneet,
säästäkää keskustelut, niin että te voitte virkistää mieliänne, siitä mikä heidän tilanteensa oli.”
” Te olette nähneet, kuinka Saatana on käyttänyt teknologiaa. No niin, nyt te tulette näkemään,
kuinka Minä käytän sitä – yksi kerrallaan, käännyttää kadotetut, lohduttaa kipuilevaa ja ohjata
nuorta ja kokematonta heidän tiellään. Kyllä, Minä olen ojentanut teille hyvin voimakkaan
työkalun ja avannut teille valtavan joukon etsijöitä. Käyttäkää se hyvin. Tehkää Minut ylpeäksi
teistä. Minä tulen kasvattamaan teidän puhtianne ja viisauttanne, kun te vuodatatte itsestänne
muille.”
” Tavoitelkaa heitä ympärillänne, jotka ovat täynnä vuosia. Rohkaiskaa heitä liittymään tähän
viimeisten päivien taistoon. He myös voivat olla osa tätä armeijaa, joka on viisauden täyttämä.
Vaikka vain sängyssä maaten, kykenemättä liikkumaan – viekää heille särkyneet sydämet ja
pyytäkää heidän rukouksiaan. Voi, kuinka voimakkaita ovat niiden rukoukset, ketkä kärsivät
sairauksista ja liikkumattomuudesta! Teidän täytyy vain vakuuttaa heidät, että heillä myös on
keskeinen osa, kun he laskeutuvat pyörän keskukseen, heidän rukouksensa koskettavat jokaista
pinnaa.”
” He, jotka makaavat sängyssä riutuen, he ovat suistuneet raiteiltaan tarkoituksessaan rakentaa
Minun Valtakuntaani. Heille on valehdeltu, että he ovat arvottomia, että he eivät ole tärkeitä, että
he ovat kyvyttömiä tekemään mitään. Voi, kuinka suuri valhe tämä on! Kauhea irvikuva ja sen
tekijä ei ole kukaan muu kuin Valheiden Isä, koska hän pelkää, että nämä tulevat rukoilemaan ja
tuomaan hänen kuningaskuntansa alas, tehden tyhjäksi hänen tarkoituksensa raahata nuoret
Helvettiin.”
” Mutta Minä vetoan teihin, Minun Morsiameni, vakuuttamaan heidät, että asia on päinvastoin.
Heillä on voimakas ase, Simonin Risti, jota he voivat hallita pyörätuolistaan, sängystään. Mutta
teidän täytyy vakuuttaa heidät ja sitouttaa heidät työhön. Teettekö tämän minun puolestani?
Tuletteko kasvattamaan sotureita seisomaan kanssanne heidän puolestaan, jotka ovat menossa
kadotukseen?

Minä kutsun teitä, Minun Morsiameni, koska on suuri armeija, joka makaa uinuvana, heidät
haaskataan hiljalleen ja heillä ei ole mitään, minkä vuoksi elää. Ja te voitte tarjota heille tämän
suuren lähetyskäskyn rukoilla teidän takananne ja jopa nousta ylös ja oppia käyttämään internettiä
ja olla osa sitä, mitä te olette tekemässä.”
” Kiitos teille, Minun uskolliseni. Teidät Minä kutsun ennallistamaan toivon ja tarkoituksen näille
elämille heidän yksinkertaisilla elämillään ja jatkamaan sen kipinän kantamista, mikä sytyttää
pimeyden metsän tuleen ja tuo Minun kadonneet ikuisuuden valoon. Te olette Minun valittuja
instrumenttejani ja teidän avullanne Minä tulen tekemän urhoollisesti.”

