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JOS TE RAKASTATTE MINUA, TE TULETTE TOTTELEMAAN MINUA, UTELIAISUUS & KULTA PÄIVITYS
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Tammikuuta, 2018.
Clare aloitti… Kiitos Sinulle, Jeesus, Sinun uskomattomasta kärsivällisyydestäsi meidän kanssamme.
Auta meitä näkemään, kuinka hyvin pienimmätkin asiat, jotka eivät ole Sinun tahtosi meille, ovat
syötillisiä ansoja, odottamassa katkaistakseen meidän siipemme. Amen.
Herra, minä haluaisin kysyä Sinulta, milloin kulta tulee mukaan kuvioihin.
Jeesus vastasi… ” Toistaiseksi, on hyvä, että olet laittanut asian sivuun. Minulla on syyni ja ne
tullaan paljastamaan aikanaan. Sillä aikaa, siihen saatte tyytyä. Tietäkää, että se, mitä te olette
laittaneet sivuun, oli tehty tottelevaisuudesta ja se tulee kantamaan hyvää hedelmää – niin kauan
kuin teidän sydämenne ei ole asettunut materiaaliseen hyötyyn, vaan on asettunut maailman
hyväksikäytettyihin lapsiin, joiden puolesta Minä itken päivittäin.”
( Clare ) Kyllä, minä tarkoitin sen hyödyttävän heitä.
( Jeesus ) ” Ole rauhassa. Sinä teit oikein. Anna sen olla toistaiseksi.”
( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, sen selventämisestä.
No niin, Sydänasukkaat, minä alan ymmärtää, että minun elämäni on miinakenttä. Ei pommien,
vaan ajatusten harhauttajien, jotka ovat odottavia ansalankoja, jotka on viritetty katkaisemaan
minun siipeni. Tänään, minun videoni vieressä, oli erinomainen päivitysten lähde Maanalaisesta
Hallituksesta (=Deep State), ilman, että tarvitsisi kuunnella koko joukkoa täytetavaraa. Minä
annoin periksi kiusaukselle ja kuuntelin noin viisi minuuttia ja oivalsin, ”että minä en todella halua
kuunnella tätä roskaa.”
Rakkaat Sydänasukkaat, uteliaisuutta herättävät aiheet ovat tahallisia, syötillisiä ansoja, jotka on
viritetty leikkaamaan siipenne ja estämään teidät täyttämästä kohtaloanne, syömällä aikaa ja
energiaa, jota teidän olisi pitänyt käyttää missioonne. Minä olen kaikkein huonoin esimerkki siitä,
ja minä varoitan teitä – pyydän… jos te rakastatte Herraa ja arvostatte missiotanne – älkää
langetko näihin asioihin. Välttäkää niitä kuin ruttoa! Ne ovat pyydystäjäin paula (=ansa).
Jeesus jatkoi… ” Sinä et voi tehdä kompromisseja, Clare. Et nyt, et myöhemmin. Sinulla ei ole varaa
kompromisseihin. Ei, Minä en aio uhata sinua. Mutta se on vakavaa ja sinun täytyy olla tietoinen,
että sinulla ei ole varaa kompromisseihin. Minä rakastan sinua, rakas. Min teen vain sen, mikä on
parasta sinulle. Jos sinulle olisi hyväksi kuunnella niitä asioita, luuletko sinä, että Minä riistäisin
sinulta ne?”
( Clare ) En.
( Jeesus ) ” Aivan niin, Minä en riistäisi. Sinä tulet olemaan paljon onnellisempi, Minä takaan sen.
Sitä paitsi, Minulla on musiikkia sinulle kirjoitettavaksi ja on yhä heitä, jotka odottavat sinun
julkaisevan uutta musiikkia. Minulla on hellä ja ystävällinen sydän ja jos se olisi terveellistä sinulle,
Minä en sensuroisi sinua. Jos se toisi sinulle paljon lohtua ja hyvää, Minä en koskaan sensuroisi
sinua. Mutta Minä kerron sinulle Totuuden… se on silkka ajatusten harhauttaja ja vihollisen portti
kaataa maailma sinun päähäsi. Siinä kunnossa, sinä et toimi kauniista, korkeasta ja ihanasta
paikasta, jonka Minä olen suunnitellut sinulle. Luota Minuun, Clare. Tämä paikka, jonne Minä vien
sinut, on niin paljon parempi, kuin missä sinä olet ollut. Vioistasi huolimatta, Minä en sivuuta sinua

tai jätä sinua susille, jotka jatkuvasti kiertävät sinua, etsien tapaa hyökätä ja tappaa sinut. He ovat
säälimättömän pahoja ja jääräpäisiä tuhotakseen sinut. He vihaavat läheisyyttä Minun kanssani
enemmän kuin mitään muuta, koska se muuttaa ihmisten elämiä parempaan ja vapauttaa heidät
tulemaan täysin sellaisiksi kuin Minä loin heidät olemaan.”
” Todella, Minä elän ja hengitän ja liikun sisältä heidän sydämistään käsin. Minä suojelen sinua
heiltä, ellet sinä kävele heidän luolaansa ja syö heidän pöydästään. No niin, se on tuskin puhtaan ja
arvokkaan sielun merkitys. Enemmänkin se on nälkäisen koiran merkitys. Siksi Minä pidän sinut
poissa koko tämän linjan ajattelusta ja tutkimisesta. Se on täysin hyödytöntä ja myrkyllistä sinun
sielullesi. Tietenkin, vihollinen tietää tämän ja saastuttaa sinut mahdollisuuksilla nautiskella.
Mutta, jos sinä tulet vastustamaan häntä, sinä tulet olemaan turvassa.”
” Minun ihmiseni, älkää olettako, että te voitte puuhastella tulen kanssa ja pysyä kärventymättä.
Älkää luulko, että te voitte tehdä kompromisseja aikanne kanssa ja nautiskella ajatusten
harhauttajista ja säilyä vahingoittumattomina. Vihollinen on hyvin nokkela. Hän laittaa mehukkaan
makupalan eteenne ja kuiskaa, ”Vau! Katsos tätä, se vie vain hetken.” Ja niin te menette. Mutta se
hetki muuttuu kolmeksi minuutiksi, viideksi minuutiksi, kymmeneksi minuutiksi… Neljä muuta
videota myöhemmin te olette menettäneet tunnin, mielenne on sumea ja päänne on täynnä
saastaa.”
” Kun te menette omatuntoanne vastaan, te aina häviätte. Aina. Minä yritän säästää teidät siltä,
kertomalla kuinka hyvin tärkeää on hillitä uteliaisuuttanne ja pitää sydämenne ja mielenne
keskittyneenä siihen, mikä on hyvää ja puhdasta ja pyhää. Tai mitä Minä olen määrännyt teidät
tekemään.”
” Tässä hedelmä on makein ja täyteläisin – paikassa, jonka Minä olen määrännyt teille. Teille on
haitallista työskennellä toisen miehen hedelmätarhassa. Oman hedelmätarhanne hedelmä
vaarantuu. Kun te olette poissa, linnut nokkivat sitä, heinäsirkat syövät lehvästöä, rosvot tulevat ja
varastavat täysiä vakallisia ja vihollinen kaataa puun. Teillä ei ole varaa olla poissa
hedelmätarhastanne: liian paljon on panoksena.”
” Suojelkaa lahjojanne ja toimeksiantojanne tottelevaisella elämällä ja luottamuksella Minuun.
Minä haluan vain mitä on parasta teille, Minun rakkaat. Hyvin yksinkertaisesti… jos te rakastatte
Minua, te tulette tottelemaan Minua. Ja Minä tulen suojelemaan teitä ansalangoilta, joita
vihollinen on virittänyt rampauttaakseen siipenne, niin että te ette enää voi lentää.”
”Jos joku rakastaa Minua, niin hän pitää Minun sanani ja Minun Isäni rakastaa häntä ja me
tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.” Johanneksen Evankeliumi 14:23.
( Clare ) Ja toinen Pyhä Kirjoitus, joka on soinut minun korvissani… ”Rakastatko sinä Minua
enemmän kuin nämä?” Johanneksen Evankeliumi 21:15.
Ja sen Jeesus sanoi Pietarille kolme kertaa. Koska Pietari oli hiipinyt takaisin kalastustoimeensa. Ja
Herra halusi hänen jatkavan Hänen palvelemistaan. Ei voi pyörittää kalastus liiketointa ja palvella
Herraa samaan aikaan. Se ei ollut hänelle räätälöity paikka. Se ei ollut se, mitä Jumala oli luonut
hänet tekemään. Siispä, Hän kysyi (Pietarilta) kolme kertaa… Rakastatko sinä Minua enemmän
kuin nämä?
Jumala siunatkoon teitä, Sydänasukkaat. Pyydän, pysykää erossa ajatusten harhauttajista kuin
rutosta. Ottakaa neuvo siltä, joka tietää.

