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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Heinäkuuta, 2016.
Herra on nostamassa meitä ylös, Sydänasukkaat. Hän aikomuksensa meitä varten on, että me
etenemme Valtakunnassa, ei vain hyveissä, vaan myös taidoissa ja hedelmässä. Jos me
laiskottelemme nyt ja luisumme itsesääliin, me riistämme itseltämme ja kadotetuilta sieluilta ilon
ja pelastuksen.
Jeesus aloitti… ” Älä vaivaa itseäsi niiden mielipiteillä, ketkä eivät halua kuulla, mitä Minulla on
sanottavaa. Pikemminkin, jatka olemista Minulle uskollisena, Clare. Aikanaan, joka ikinen asia,
jonka Minä olen sanonut sinulle, tulee tapahtumaan. Sillä aikaa, ota sinulle uskottu missiosi ja
jatka eteenpäin.”
( Clare ) Ja siinä hengessä, Hän otti esille joitakin asioita, joita Hän haluaa minun tekevän. Ja ne
ovat jännittäviä ja minä odotan innolla sitä. Minä tiedän, että se tulee tuottamaan hedelmää,
koska se on sitä mitä Hän haluaa. Hän alkoi osoittamaan kaikkia Sydänasukkaita siinä kohtaa.
( Jeesus ) ” Minun lapseni, Minä en voi auttaa, jos te olette pettyneitä, siihen että Minä olen
jälleen kerran viivästyttänyt tuloani Minun Morsiamiani varten. Minä vain vastaan teidän
vetoomuksiinne ja itkuihinne niin monien sielujen puolesta, jotka roikkuvat hornan yläpuolella,
eivätkä erota oikeaa kättään vasemmasta ja itkevät apuun Minua.”
” Kun vaino ja koettelemukset puhkeavat eri maissa, enemmän ja enemmän sieluja tulee Minun
luokseni ja pelastuu. Pahan voimille se on todella huolestuttavaa; he ajavat sielut suoraan Minun
käsivarsilleni.”
” Te, jotka elätte vapaudessa tänä aikana, on nimetty rukoilemaan niiden ympäri maailmaa olevien
puolesta, ketkä ovat sorrettuja ja syvästi hämmentyneitä siitä, Kuka Minä Olen. Tähän kuuluvat,
erityisesti, muslimi kansakunnat. ISIKSEN toiminnan näkeminen on ajanut monet pahimpaan
hämmennykseen, kun he ovat joutuneet todistamaan julmuuksia ja näitä asioita on kutsuttu
hyväksi (heidän) jumalansa nimessä.”
” Sen takia meidän täytyy työskennellä, kun meillä vielä on valoa. Tässä maassa, teille on
pidennetty Armoa. Käyttäkää sitä armoa viedäksenne sanomaa niille, jotka ovat täysin
kadotettuja. Älkää tuhlatko aikaa rakentaaksenne itsellenne elämäntyyliä. Käyttäkää se aika
rakentaaksenne Minun Valtakuntaani kaikin mahdollisin tavoin – erityisesti esirukoilua maailman
puolesta. Te, jotka rukoilette, olette pyörän keskuksessa, Minun Henkeni papit, palvelijat pyörän
ulkolaidan ympärillä ja pyörän puolissa. Minun käsivarteni on suunnattoman pitkä ja voimakas ja
teillä on voima liikuttaa sitä rukouksillanne.”
” Jopa teidän huokauksenne ovat vahvoja aikomuksia, joita enkelit kantavat Minun Isäni
Valtaistuimelle Taivaaseen. Ei ole tarpeen sanoa pitkiä ja monisanaisia rukouksia; teidän
sydäntenne itkut tulevat meidän eteemme suurimmalla äänenvoimakkuudella. Jokainen sydämen
itku, mikä teillä on, kun te näette epäoikeudenmukaisuutta ja kärsimystä, enkelit ottavat sen
kiinni, jopa kuten loistava rakkauden jalokivi, ja tarjoavat sen Taivaan tuomioistuimille.”
” Älkää salliko paholaisten paheksua teitä, koska te ette rukoile niin kuin toiset ihmiset rukoilevat.
Muistakaa mitä Minä sanoin Fariseuksista, jotka levensivät viittojaan ja tupsujaan ja seisoivat

yleisön nähtävillä tehden lukuisia aneluita kaikkien nähden. Elleivät heidän sydämensä ole heidän
rukouksissaan, ne ovat hyödyttömiä Minulle.”
” Toisaalta jos te näkisitte vilauksen jostakin kärsimässä ja te hätkähtäisitte kivusta aikomuksella…
”Voi, Minun Jumalani, Armoa!” Tämä kuullaan hyvin selvästi ja se on hyvin, hyvin tehokas
rukouksena.”
” Juuri nyt on olemassa valtava mahdollisuus muuttaa Taivasta ja Maapalloa. On olemassa valtavat
mahdollisuudet kaataa tämän Maapallon pahan instituutiot rukouksella ja tuella sille, mikä on
oikeamielistä ja hyvää. On olemassa valtava voima estää sotia ja luonnontuhoja teidän
sydämessänne tuntuvilla rukouksillanne. Ja sillä välin, kun te odotatte sanaa Minun paluustani
teitä varten, Minä tulen tekemään teistä valon kansakunnille ja lisäämään teidän henkilökohtaista
rukouselämäänne, kunnes te seisotte armon vesiputousten alla.”
” Älkää antako periksi lannistumiselle. Vyöttäkää mielenne kupeet, harjoittakaa lahjojanne älkääkä
laiskotelko rukoilemisessanne. Minä vierailen teidän kaikkien luona uusien armojen kanssa ja
monien luona ylennysten kanssa, uskollisuudestanne rukoilla ja tarjota uhrauksia. Astukaa tähän
uuteen voiteluun ja käyttäkää sitä Minun Kunniakseni. Olkaa uskollinen palvelija, joka investoi viisi
talenttiaan ja tuotti toiset viisi.”
” Minä rakastan teitä suuresti! Minä en hylkää teitä tylsyyteen, toimettomuuteen tai
odottamiseen. Pikemminkin, Minä viritän palaviksi uudet mahdollisuudet ja lahjat sillä aikaa, kun
me viimeistelemme tämän matkan viimeisen osuuden yhdessä, tuoden yhä suurempaa ja
suurempaa satoa, kuin myös jättäen jälkeen runsaasti opetuksia, musiikkia ja pyhää taidetta
inspiroimaan jäljelle jääneitä ja Minun kansaani Israelia.”

