599. Jeesus sanoo…
Ei kaikki ole niin kuin se näyttää olevan – Etsikää aina Minun Viisauttani
ETSIKÄÄ AINA MINUN VIISAUTTANI… EI KAIKKI OLE NIIN KUIN SE NÄYTTÄÄ OLEVAN
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Helmikuuta, 2018.
Jeesus aloitti… ” Minä en haluaisi sinun olevan tietämätön hengellisistä vuorovaikutussuhteista,
joiden kanssa sinä olet tekemisissä. Kaikkialla ympärilläsi on todella suuri sodankäynti meneillään.
Enkelit ovat aika kiireisiä huolehtien kaikesta sinuun liittyvästä, Clare.”
” Minä tulen vakiinnuttamaan sinut kunniassa tähän Katraaseen. Minä olen valinnut sinut
johtamaan ja Minä en tule hylkäämään sinua. Clare, viisaus, jonka Minä olen suonut sinulle, tulee
tavoittamaan muita ja siunaamaan heidät. Älä ole huolissasi, Minun Rakkaani. Emmekö me ole
yhtä?”
” Nyt, Minä tulen kertomaan sinulle, että sinun täytyy taistella pitääksesi tämä parantaminen.
Paholaiset ovat hyvin älykkäitä ja he tulevat tekemään kaiken voitavansa, säälittävää kuin se onkin,
aiheuttaakseen sinun uskosi horjumaan. Älä salli tätä. Ota luja asema alusta alkaen, kun olet
tekemisissä heidän kanssaan; älä anna niille yhtään tilaa saada aikaan kompromisseja. Ole luja ja
vakaa. Älä anna tilaa millekään ehdotuksille, jotka sanovat, että hän ei ole parantunut. Minä olen
todella kuullut sinun itkusi, Minun Rakkaani. Minä todella olen parantanut hänet. Ole levollinen
tähän tietoon. Mutta sinun täytyy taistella sen puolesta.”
” Sinä olet monenlaisten hyökkäysten kohteena, Clare. On kuten sanoit: hienovarainen tasapaino
vieraanvaraisuuden osoittamisen ja yhä uskollisena olemisen heille, jotka ovat odottamassa sanaa
Minulta. Kuitenkin, saanko Minä sanoa teille kaikille, Sydänasukkaat – Minä olen kutsunut ja
varustanut teidät tämän Kanavan kautta saamaan omat sananne joka päivä. Ja silloin, kun Clare on
teiltä poissa, Minä olen läsnä teille – enkä epäonnistu vastaamaan heille, jotka ovat valmiita
odottamaan Minua, kuten Clare tekee.”
” Kaikilla teillä on samanlainen pääsy Minun luokseni kuin Clarella on. Tämä on hänen missionsa
sydän – mission teille, että kukaan ei kulkisi ilman kuulematta ja ymmärtämättä Minua selvästi.
Kyllä, Minun ymmärtämisessäni on monia sudenkuoppia, mutta Minä olen osoittanut ne kaikki
hänen aikaisemmissa viesteissään ja opetuksissaan.”
” Se on Minun tapani sanoa, ”Rakkaat, teidät on varustettu kuulemaan Minut… jos te vain näette
sen vaivan.”
” Mutta Minä haluan painottaa kaikille teille, että on erityisen tiivis taistelu meneillään,
päämääränä varastaa teiltä teidän hyvin erityiset kohtalonne ja missionne. Vihollinen on
käynnistänyt kaikella voimallaan ponnistukset riistääkseen teiltä teidän kutsumuksenne.”
” Harhautuksia ja taktiikoita tulee olemaan monia erilaisia ja ennalta varoitettu on ennalta
aseistettu. Ei kaikki, mikä näyttää pahalta, ole pahaa ja kaikki, mikä näyttää hyvältä, ole hyvää.
Jokaiseen asiaan täytyy käyttää erottelukykyä yksilöllisesti. Tämä on Minun uskollisen
seuraamiseni sydämessä ja Minun Jumalallisessa Tahdossani elämisessä. Jatkuva tarkkaavaisuus ja
erottelukyvyn käyttö ovat välttämättömiä navigoidaksenne näissä haiden vaivaamissa vesissä.”
” Niille teistä, jotka pelaavat shakkia, te tiedätte, että kaikki ei ole niin kuin se näyttää olevan. On
jatkuvasti piilossa olevia tekijöitä joka tapahtumassa ja vain teidän tarkka huomion
kiinnittämisenne Minuun, tulee ennalta varoittamaan teitä kätketyistä seurauksista ja ansoista.”

” Minä olen huolehtinut kaikista teistä suurella huolella, opettaen teille havaintokykyä, kun vaara
on ilmassa. Minä olen opettanut teille myös, kuinka tulkita aikoja ja Minun sydämeni liikkeitä –
katsoa pieniä yksityiskohtia, mutta pitää mielessä suurempi kokonaisuus, koska vihollinen tietää
hyvin, kuinka käyttää hyväkseen teidän heikkouksianne.”
” Mutta tämä on myös uusi ajanjakso, uusien, ennen näkemättömien taktiikoiden aika
elämässänne.”
” Kun te sopeudutte yhä enemmän ja enemmän vihollisen liikkeille, Vastustaja harjoittaa heitä
erilaisilla tavoilla päihittämään teidät. Siksi teidän täytyy jatkuvasti olla varuillanne, perusteellisesti
käyttäen erottelukykyä jokaiseen tapahtumaan, sen omista ansioista tai haitoista.”
” Clare, kun näet railoja reunoilla, ne asiat, jotka eivät asetu oikein hengessäsi, kiinnitä niihin
huomiota ja pane merkille. Paholaiset eivät voi peittää jälkiään perusteellisesti. He väistämättä
tekevät jossain vaiheessa lipsahduksen ja kun Minä vedän sinun huomiosi johonkin, sille on syynsä.
Pane merkille. Älä kumoa omia huomioitasi tai pyyhi niitä pois armeliaisuudesta. Pane merkille ja
odota Minulta lisäpaljastusta.”
” Nyt sinä tiedät mihin Minä viittaan, etkö tiedäkin?”
( Clare ) Kyllä, Herra, luulen tietäväni.
( Jeesus ) ” No niin sitten, pankaa merkille ja kiinnittäkää huomiota. Älkää tuomitko ketään
henkilöä; tuomitkaa käytös ja se tulee antamaan teille suuren oivalluksen, ilman että teette
väkivaltaa sielulle. Minä olen opettanut teille kaikille… älkää tuomitko henkilön motiiveja, vaan
katsokaa hedelmää, kuin myös tuloksia – ja että missä suunnassa ne on punnittu. Johtaako tämä
toimi epäitsekkyyteen ja palvelutoimeen? Vai johtaako se itsekkyyteen ja epäjärjestykseen? Te,
Minun lapseni, voitte kertoa niin paljon havainnoimalla toisten tekemiä valintoja. Valitsevatko he
Minun parhaakseni vai omaksi parhaakseen? Ovatko he keskittyneitä vai vaeltelevatko he? Ei
kaikki tästä ole sitä, miltä se pinnalta käsin näyttää olevan.”
” Ja niille teistä jotka pilkkaatte tätä lähestymistapaa – Minä sanoisin, että olkaa varuillanne,
ettette lankea olettamiseen ja siihen, että luulette tietävänne, kun itse asiassa te ette tiedä.
Ihmisistä ja tapahtumista on niin paljon opittavaa – ja harkitsevuus ja veljellinen rakkaus ovat
täsmällisen erottelukyvyn listan kärjessä.”
” Etsikää Minua kaikissa asioissa ja älkää luottako omaan ymmärrykseenne.”
” Minä rakastan teitä, Minun Morsiameni. Minä olen tuomassa teitä kypsyyteen. Kulkekaa nöyrästi
ja varovasti edessä olevina päivinä. Tukeutukaa Minuun ja etsikää Minun viisauttani aina.”

