125. Jeesus sanoo… Minä järjestän teidän Päivän Oppituntinne…
Kuunnelkaa Minun Silti Pientä Ääntäni
MINÄ JÄRJESTÄN TEIDÄN PÄIVÄN OPPITUNTINNE… KUUNNELKAA MINUN SILTI PIENTÄ ÄÄNTÄNI
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Syyskuuta, 2015.
( Clare ) No niin, rakas Perhe, Herra vastaa teistä joidenkin sydänten avuksi huutoihinne. Hän
aloittaa Hänen viestinsä…
( Jeesus ) ” Kuinka hellää ja huolehtivaista on Minun huolenpitoni teistä jokaisesta. Kuinka Minä
aherran aamun, iltapäivän ja yön, valmistellakseni teille päivän oppitunnit ja kaikki yhteydet, joita
teidän täytyy tehdä tuodaksenne itsenne seuraaviin sovittuihin aikoihin. Kun te heräätte, Minä
toivon ja rukoilen, että te seuraatte Minua päivänne läpi ja pysähdytte kaikille armon pisteille
matkan varrella.”
” Armon pisteet ovat virkistymisen paikkoja Minun läsnäolossani, ystävien seurassa,
yksinäisyydessä tai laulun seurassa matkan varrella, joka koskettaa teitä ja heitä, joita te
kosketatte ja palvelette. Ja nämä hetket valmistelevat teitä seuraavaa matkan osuutta varten.
Minä toivoisin, että te olisitte tietoisia, Minun Morsiameni, näistä vesipisteistä. Älkää olko niin
uppoutuneita suorittaaksenne tehtävälistanne, että ohitatte nämä pisteet juomatta niistä
parannusta. Täyttäkää maljanne reunoja myöten ja juokaa, levätkää ja jatkakaa matkaa.”
” Minä tiedän, kuinka järkyttyneitä ja huolestuneita te olette maailman kiiretöiden vuoksi ja kuinka
teidän sydämenne kaipaavat lepotaukoa kansakuntien hulinalta. Jopa kuten Minä vierailin naisen
luona lähteellä, niin Minä tulen vierailemaan teidän luonanne Minun parantavan armoni kera,
antaen teille eläviä vesiä. Se voisi olla nopea vilkaisu Raamattuunne, Rhema-viesteihin, tuoreeseen
Minun sanani mannaan. Pysähtykää pohtimaan sitä, antakaa sen ravinnon imeytyä olemukseenne.
Antakaa kertomuksen olla meditaatio mielessänne. Pian te huomaatte, miksi Minä annoin teille
sen tarinan, tai säkeen, juuri sen nimenomaisen juoman Minun Elävästä Sanastani.”
” Pyytäkää aina Minun Pyhän Henkeni valaistusta, että te voisitte erottaa sen silti pienen äänen,
mikä on rivien välissä, ja joka puhuu suoraan teidän päiväänne, elämäänne ja teidän
kohtaamisiinne. Pitäkää ne asiat piilotettuina sydämiinne, merkatkaa ne Raamattuihinne ja
katsokaa niitä uudelleen virkistyksen aikoina.”
” Voi, Minä rakastan hyvin paljon sitä, kun te etsitte Minun Sanaani Rhemojen kautta. Se antaa
Minulle mahdollisuuden murtaa teidät pois laatikostanne ja valaista tapojanne uudella valolla.
Älkää sännätkö ympäriinsä niin kuin kiireinen mehiläinen, etsien lisää nektari juomia, pikemminkin
kietoutukaa sen ympärille, mitä Minä olen antanut teille ja levätkää siinä.”
” Hermostuneisuus ei synnytä pyhyyttä. Kiireisellä tavalla etsiminen, etsiminen, etsiminen
vastauksia kaikkiin ongelmiinne ei saavuta sitä turvallisuutta, jota te kaipaatte. Pikemminkin,
jokaisen sanan aarteen ottaminen yksi kerrallaan ja sen pohdiskeleminen, vapauttaa sen makean
tuoksun ja paljastaa sisällä olevan aarteen.”
” Maailma on niin kiireinen ja on ohjannut, opettanut teitä olemaan kiireinen myös. Jotta pysytte
vauhdissa mukana, teidän täytyy rynnätä tänne ja rynnätä sinne. Mutta, kun te alatte arvostamaan
Minun seuraani enemmän kuin maailman, te tulette vetäytymään enemmän ja enemmän
kansakuntien hulinalta ja siltä, kun pakanat etsivät, mitä he söisivät, mitä pukisivat päälleen ja
kaikkia niitä pinnallisia asioita, jotka nyt vaikuttavat niin tärkeiltä, mutta pian ne kalpenevat, kun
he kohtaavat ikuisuutensa.”

” Tiedättekö te, että Minä käyn läpi hyvin erityisen prosessin valmistellakseni päivän oppitunnit
teille? Onko teidän mieliinne koskaan pälkähtänyt, että Minä olen suunnitellut ja sallinut kaiken
päivässänne? No niin, olkaa huoleti, Minä olen. Mitään elämässänne ei tapahdu ilman Minun
ennakkotietoani. Siksi Minä käytän aikaa varoittaakseni teitä, niin että te voisitte välttää päivän
sudenkuopat.”
” Mutta Minun ääneni ei ole niin kuin maailman meteli. Ei, Minun ääneni on hyvin välttelevä, ohut,
hellä; kuitenkin mukaansatempaava heille, jotka tuntevat Minut hyvin. Kyllä, mitä enemmän Minä
asetun puolustamaan teitä, sen suloisempi minun läsnäoloni tuoksu ja Minun ääneni sointi. Tämä
hellä tuulahdus tuo elämää, täyttää purjeenne ja asettaa teidät oikealle kurssille.”
” Voi, kuinka kauniita ovatkaan Minun tieni, Minun Morsiameni. Säätäkää korvanne, sydämenne,
mielenne uudelleen. Säätäkää ne Minun hellälle, Taivaalliselle kanavalleni. Tällä tavalla te vältätte
monia murheita ja löydätte niin paljon hiljaista tyytyväisyyttä ja iloa. Eikä vain sitä, te tulette
olemaan lähempänä kohtaloanne.”
” Kyllä, puhukaamme kohtalosta. Morsiamelle, joka on kihlattu Rakkaalleen, hänen koko
kohtalonsa on täyttää hänen tulevan puolisonsa päämääriä. Hyvin monet teistä ovat kysyneet,
mitä tehdä elämillänne. No niin, tällä hetkellä, Minä tulen kertomaan teille.”
” Ensiksi, jos teillä on lapsia ja puoliso, teidän velvollisuutenne on tarjota turvaa ja pyhää
ympäristöä heille, johon kasvaa. Jos lapsenne ovat yleisessä koulussa, he ovat vakavasti saastuneet
ja vaarantuneet päivän joka hetki.”
” On kaksi tapaa käsitellä tätä; yksi on kotikoulu tai laittaa heidät kunnolliseen kouluun. Toinen on
olla niin hyviä ystäviä heidän kanssaan, että he voivat uskoutua teille missä asiassa vain ja yhdessä
te voitte työstää oikeat ratkaisut, ja navigoida kaikkien kiusausten läpi, joiden saartamiksi he
joutuvat.”
” Mutta silti, altistuminen on vaarantavaa, ellette te vietä paljon laatuaikaa lapsenne kanssa ja voi
auttaa häntä erottelemaan totuuden valheista. Kaveripainostus voi tulla määrääväksi tekijäksi
hyvin nopeasti ja se on jotakin, minkä kanssa te ette voi kilpailla, ellei lapsenne ole erityisen
suoraselkäinen.”
” Minä tiedän, että tämä sotii monia teistä vastaan, kenellä on hyvin vakiintuneet
koulujärjestelmät, mutta Minun täytyy olla todenmukainen teille, te asetatte lapsenne vaaraan.”
( Clare ) Voi, Herra…
( Jeesus ) ” Kyllä, kyllä, Minä tiedän, että tämä on vaikeaa, mutta se täytyy sanoa. Minä olen
Jumala, en yleisen mielipiteen sätkynukke.”
( Clare ) Minä olen pahoillani.
( Jeesus ) ” Minä tiedän, että sinä odotat vastarintaa, se on väistämätöntä. Mutta Minun täytyy
olla rehellinen Minun Morsiamilleni, niin että he voivat voimistua taistelua varten, kun maailma
tekee kaikkensa varastaakseen heidät pyhästä ympäristöstä. Tulee aika, jolloin teidän lapsenne
tekevät päätöksen ja te ette voi enää vaikuttaa heihin – jos he valitsevat kapinan. Siksi on niin
tärkeää, että teillä on rakastava, tukeva ja eloisa suhde, selittäen heille etukäteen, mitkä vaarat
ovat. ”
” Kyllä, on aika päästää irti. Jopa Amissit tunnustavat vapaan tahdon ja eivät ylitä lapsen tahtoa
mennä maailmaan. Minä en ehdota, että kasvattaisitte heitä kuten Amissit, tehkää vain parhaanne

juurruttaaksenne kristillisiä arvoja, jotka kestävät ja ovat erittäin asiaankuuluvia, vakiinnuttaen
oikean väärästä ja seurauksista, niin he voivat nähdä eteenpäin, että mihin he ovat ryhtymässä.”
” Nyt moni teistä on kysynyt, että mitä voi tehdä. Ja kuten Minä sanoin aiemmin, Morsiamen
tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä on hänen aviomiehensä missio. Hän kietoo elämänsä Hänen
elämäänsä, luoden ympäristön, jossa päämäärät ovat sopivia Hänen pyrkimyksilleen.”
” Kuten on kirjoitettu Jaakobin Kirjeessä 1:27… ”Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja
Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itseänsä niin,
ettei maailma saastuta.”
” Ruokkikaa nälkäisiä, vaatettakaa alastomat, ohjatkaa tietämättömiä, lohduttakaa surevia,
vierailkaa sairaiden luona ja niiden luona, jotka ovat telkien takana, rukoilkaa muiden puolesta ja
antakaa armoa ja antakaa anteeksi. Epätavallista armoa ja anteeksiantoa. Sillä, mitä ikinä te
teettekin heille, te todella teette Minulle.”
” Lievittäkää kärsimyksiä tässä maailmassa, Minun ystävällisyyteni johtaa katumukseen. Paavalin
Kirje Roomalaisille 2:4. Te voitte hakata sielua helvetintulella ja kadotuksella, mutta Minä en
koskaan vaadi hänen sydäntään tällä tavalla ja hänen elämänsä tulee olemaan jatkuvaa
kamppailua pysytellä erossa hankaluuksista, sen sijaan että kasvaisi jatkuvasti pyhyydessä. Se tulee
vain Minun rakastamisestani ja tiedosta, että Minä rakastan heitä. Siis, te todella olette Rakkauden
Lähettiläät, todellinen ja kestävä muutos tulee tiedosta, että heitä rakastetaan.”
” Siksi Minä olen laittanut niin paljon painoa lihalliseen armon työhön. Joka päivä mahdollisuuksia
ilmaantuu. Ehkä ei lihallisiin töihin, mutta varmasti hengellistä työtä, kuten rukoilemista,
ystävällistä sanaa, rohkaisevaa Pyhää Kirjoitusta. Pyytäkää Minua käyttämään teitä joka päivä.
Tämä on niin helppo unohtaa, vihollinen tulee varastamaan tämän ajatuksen teiltä, jos te ette
rukoile sitä tarkoituksellisesti joka päivä.”
” Herra, käytä minua tänään. Rukoilkaa sitä useita kertoja päivässä. Tällä tavalla, Minä tulen
paljastamaan teille teidän tarkoituksenne ja sen, mitä Minä olen teidät kutsunut tekemään. Te
tulette näkemään palapelin palasia liittyvän toisiinsa, kun Minä järjestän niitä oppitunteja teille. Te
tulette tuntemaan sulouden ja nojautumisen niitä asioita kohtaan, joita te olette tehneet päivän
kuluessa ja näiden tunteiden kautta, Minä kykenen osoittamaan teille oikean suunnan vähä
vähältä.”
” Kyllä, pienet asiat merkitsevät paljon. Monet, jotka ovat olleet uskollisia lastensa kanssa
Maapallolla, tulevat olemaan kuningattaria ja kuninkaita Taivaassa, johtaen Minun Valtakuntaani.
Se, mitä he tekivät Maapallolla, näytti pieneltä, näkymättömältä, merkityksettömältä. Mutta Minä
katsoin heidän sydämiinsä ja näin aidon rakkauden ja palvelun. Nämä ovat sieluja, jotka ovat
todistaneet uskollisuutensa pienissä asioissa. He ovat niitä, jotka Minä tulen kutsumaan
hallitsemaan suurempia asioita Minun Valtakunnassani.”
” Kuitenkin he, jotka pyrkivät tekemään suuria, näyttäviä asioita, tulevat olemaan paljon
vähäisempiä Minun Valtakunnassani, jos heidän sydämensä eivät ole täydellisesti Minuun
suunnatut. He, joille monet aplodeeraavat, tullaan unohtamaan Taivaan ulkolaidoille, koska he
etsivät itseään pikemminkin kuin Minua. He ohittivat pienet mahdollisuudet osoittaa rakkauttaan
Minua kohtaan, tavoitellakseen hyvin merkittäviä palveluvirkoja.”
” Niin monet teistä kysyvät Minulta mitä tehdä. Minä palautan sen teille ja kysyn teiltä, voisitteko
käyttää mielikuvitustanne. Katselkaa mahdollisuuksia, joita te tavallisesti sivuuttaisitte ja harkitkaa
lohtua, jota voitte tuoda vain yhdelle sielulle. Jonkin ajan kuluttua, te olette osoittaneet kykynne

sillä alalla, Minä tulen kutumaan teidät korkeammalle suurempaan vastuuseen. Ja teidän ilonne ja
täyttymyksen tunteenne tulee kasvamaan suhteessa siihen, miten olette hyljänneet itsenne.”
” Jotkut teistä eivät tule kykenemään ylittämään perheenne rajoja, teidän velvollisuutenne ovat
niin suuret. Minä ensin, sitten aviomiehenne, sitten lapsenne. Mutta pitäkää elämänne
tasapainossa. Älkää laiminlyökö aviomiestänne, koska olette kiireisinä olemassa pyhiä ja tehden
pyhiä asioita. Ei. Pitäkää huoli, että puolisollanne on se, mitä hän tarvitsee ollakseen kokonainen ja
varustettu, parannettu ja lohdutettu. Huolehtikaa lapsistanne, että maailma ei riistä heitä teidän
käsivarsiltanne. Sitten pitäkää huoli vähemmän onnekkaista ympärillänne. Mikset jakaisi heidän
kanssaan, Clare. Joitakin asioita, joita mitä Minä teetätin sinulla?”
( Clare ) No niin, Ezekielillä ja minulla oli ruokapankki missio, hän keräsi ruokaa elintarvikeliikkeistä.
Tämä oli jotakin, jonka hän oli aloittanut ja minä todella ihailin tätä ja halusin osallistua siihen. Ja
niinpä minä tuin häntä siinä. Siispä, meillä oli ruokapankki missio, hän keräsi ruokaa
elintarvikeliikkeistä ja jakoi sitä eteenpäin kodittomille perheille, jotka asuivat puistoissa. Ja
yksinäisille kodittomille, jotka asuivat kaduilla.
Ja minä muistan yhden joulunajan, me keräsimme huopia, käsineitä, hattuja, sukkia, panimme ne
paperikasseihin ja nauhan ja kimalletta ja jaoimme ne kodittomille. Kun meillä oli rahaa, me
ostimme kalkkunoita Kiitospäiväksi ja teimme ruokalaatikoita. Kun Phoenixissa oli kylmintä, me
saimme McDonaldin antamaan meille 200 aamiaisburgeria, kahvia ja donitseja jaettavaksi niille,
jotka olivat nukkumassa kaduilla Joulupäivänä.
Me otimme lapsemme hoitokoteihin vierailemaan vanhusten luona ja rukoilemaan heidän
kanssaan. Me adoptoimme lapsen Afrikasta. Sinä voit jopa lähettää 15 dollaria Afrikkaan ja he
antavat perheelle kaksi kania ja opettavat kuinka ruokkia ja saada ne lisääntymään. Tai vuohen tai
lehmän – riippuen kuinka paljon rahaa haluaa käyttää. Se on ihmeellinen missio. Siellä on niin
paljon tekemistä, vain niin paljon. Ja me emme edes raapaisseet pintaa.
( Jeesus ) ”No niin, sen tulisi antaa teille ideoita, tapoja, joilla voitta alkaa ajattelemaan
lievittämään toisten ahdinkoa. Minun Morsiameni, tehkää Minun elämästäni teidän elämänne;
Minun agendastani teidän agendanne. Mikä olisi parempi tapa valmistautua meidän
hääpäiväämme kuin havainnollistaa pyyteetöntä rakkautta Minua kohtaan ja kaikkea sitä kohtaan,
joka on rakasta Minulle?”
” Minun Henkeni on teidän kanssanne. Hän tulee ohjeistamaan teitä… ”Tämä on tie, kulkekaa
sitä.” Kuten Pyhät Kirjoitukset sanovat… ”Ei sinun Opettajasi sitten enää kätkeydy, vaan sinun
silmäsi saavat nähdä sinun Opettajasi.” Jesaja 30:20.
” Minun siunaukseni on teidän kanssanne, mennäksenne eteenpäin nyt ja tuodaksenne hedelmää
Valtakunnalle. Pian me tulemme tapaamaan ja riemuitsemaan monista ystävällisyyden teoista,
jotka tullaan kirjoittamaan teidän elämän kirjaanne Taivaassa.”

