717. Jeesus sanoo… Vaalikaa Minun pieniä Rakkauden Merkkejäni &
Tulkaa Minun luokseni Sydänasukkaan Rukouksessa päivittäin
VAALIKAA MINUN PIENIÄ RAKKAUDEN MERKKEJÄNI & TULKAA MINUN LUOKSENI
SYDÄNASUKKAAN RUKOUKSESSA
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Heinäkuuta, 2019.
( Clare ) ”Kiitos Jeesus, kun vakuutat meidät Sinun omistautuneesta, hellästä, ehdottomasta
rakkaudestasi meitä kohtaan.” No niin, Sydänasukkaat, Kristuksen Ruumiissa kiertelee
masennuksen, epäuskon, itseinhon rutto. Ja meidän täytyy nousta suojelemaan itseämme joka
päivä. Herra, mitä Sinulla on meille?
Jeesus aloitti… ” Minun ihmiseni, joita Minä rakastan koko sydämestäni, te olette kuunnelleet
valheita ja haukkumista Minun hahmostani. Teille on kerrottu, että te olette toivottomia
luusereita Minun silmissäni ja että Minä en halua olla missään tekemisissä teidän kanssanne. Teille
on kerrottu, että teidän syntinne ovat niin vakavia, että Minä en halua olla seurassanne. Teille on
kerrottu, että teidän ylistyksenne on turhaa, koska te olette niin syntisiä. Teille on kerrottu, että
Minä en kuule ja vastaa teidän rukouksiinne. Teille on kerrottu, että te ette ole Morsian ja teitä ei
tulla ottamaan Taivaaseennostossa.”
” Kun Minä näen heidän syöttävän teille näitä valheita, Minä itken. Minä huudan ääneen, ”Ei! Ei!
Ei! Nämä ovat valheita! Ja Minä yritän houkutella teitä laittamaan ylistysmusiikkia soimaan ja
antaa Minun puhua Minun rakkauttani teidän sydämiinne tästä musiikista. Minä muistutan teitä
laittamaan yllenne täyden haarniskan. Ja kun Minä teen niin, demonit huutavat, ”Voi, se on
lapsille; se ei toimi! Älkää tuhlatko aikaanne.”
” Ei ole totta! Haarniska toimii. Ne ovat lisää valheita. Kuten Äiti Clare on sanonut, kypärä on
teidän pelastuksenne. Kun suojaatte itsenne sillä, te pelastatte mielenne myrkyllisiltä valheilta,
jotka imevät elämän ja inspiraation teistä. Minä annoin teille nämä aseet, koska Minä tiesin, että
te tarvitsisitte niitä säilyäksenne hengissä vihollisen petollisilta taktiikoilta. Hänellä ei ole
tunnontuskia ja hän rakastaa iskeä teitä vyön alle ja iskeä teidät maahan, kukistaen teidät peloilla
ja epävarmuuksilla.”
” Tämän takia teidän täytyy harjoittaa syvällistä suhdetta Minun kanssani. Ylistys ajaa vihollisen
tiehensä. Ja laulut, joita Minä valitsen soitettavaksi teille, rakentavat uskoanne ja
ymmärtämystänne siitä, kuinka kallisarvoisia te olette Minulle. Mutta mikään näistä ei toimi, jos te
ette käytä hyväksenne Sydänasukkaan rukousta ja Pyhien Kirjoitusten lukemista ja pyhiä kirjoja ja
Rhema viestejä.”
” On paljon tapoja, joilla te voitte kuulla Minua, joka ikinen päivä. Se voi olla linnun soinnukas laulu
kriittisellä hetkellä, jolloin Minä muistutan teitä, että Minä todellakin olen teidän kanssanne. Se voi
olla maassa oleva kivi, sydämenmuotoinen. Se voisi olla ainutlaatuinen kukka, joka juuri kukki
teidän pihallanne. Se voi olla puhelinsoitto ystävältänne. Mutta teidän täytyy kuunnella HYVIN
HUOLELLISESTI.”
Jos te kiirehditte läpi päivänne ja te ohitatte sydämen, jonka Minä tein kahviinne, kun laitatte
kermaa siihen, te ette vastaanota lohdutusta, jonka Minä lähetin teille muistuttamaan teitä…
”Minä rakastan teitä”. Kyllä, Minä sanon… ”Minä rakastan teitä ja Minä olen teidän kanssanne. Ja
Minä näen teidän kipunne ja Minä olen tässä.” Se voisi olla Minun kuvani puun kuoressa tai jopa
monivärisenä kimalteleva öljytahra märällä tien kiveyksellä. Se voi olla puskuritarra tai joku

eläimistänne tulee nuolemaan jalkojanne. Kaikki näistä ovat Jumalan lähettämiä Rhema viestejä,
ilmaistakseni ajantasaista huoltani teistä sillä hetkellä.”
” Mutta niin monet teistä menettävät nämä kallisarvoiset rakkauskirjeet, mitä Minä sirottelen
pitkin teidän päiväänne. Pyydän. Kun te näette jotakin kallisarvoista, se ei ole sattumaa; Minä
lähetin sen lohduttamaan teitä. Ottakaa kuva siitä tai poimikaa se ja ottakaa kotiin. Vaalikaa näitä
pieniä Minun rakkauteni merkkejä. Minä annan niitä teille saadakseni huomionne ja kohottaakseni
teidän henkeänne.”
” Luuletteko te, että Saatana on voimakkaampi teidän lannistamisessanne, kuin Minä olen teidän
henkenne kohottamisessa? Älkää ajatelko sillä tavalla hetkeäkään! Jokaisesta hänen käskyläistensä
puhumasta sanasta, Minä puhun teille siunauksia. Te kuulitte kritiikin, mutta kuulitteko te
siunauksen, jolla Minä neutraloin sen? Monta kertaa Minä puhun vain yhden tai kaksi sanaa
mieleenne, jotka saavat teidät heijastamaan tiettyä Pyhää Kirjoitusta. Minä haluan teidän
kiinnittävän huomiota siihen ja julistavan juuri sen Pyhän Kirjoituksen kirouksen yli, mikä juuri
meni mielenne läpi. Minun Henkeni on jatkuvasti kaatamassa voimalauseita päällenne, mutta
harvoin te kuulette niitä. Miksi? Koska demoneiden kriittiset huomautukset saavat teidät
vetäytymään ja suojaamaan päänne ja korvanne – siihen pisteeseen asti, että te häpeätte,
nolostutte ja vain piiloudutte, että te ette voi kohdata Minua.”
” Näettekö te, lapset? Näettekö te, että pitkin päivää myrkkyä ruiskutetaan mieliinne, ellette te ole
suojautuneet sitä? Minä haluan teidän olevan tietoisia, että vihollinen ei koskaan nuku. Hän on
aina juonimassa liikkeitään kukistaakseen teidät. Olkaa aina varuillanne sellaisia päiviä, kun te
yhtäkkiä tulette vihaisiksi. Olipa se oikeutettua tai ei, olkaa varuillanne, hän aikoo käyttää teitä
tuottaakseen murskaavan iskun sielulle, joka on jo roikkumassa kiinni rakkaassa elämässä kaikella
mitä hänellä on. Älkää antako ääntä sille vihalle, vaan arvioikaa tilanne varmistaaksenne, että teitä
ei lavasteta sammuttamaan suitsevaista kynttilänsydäntä.”
” Minun lapseni, Minun ihmiseni, ymmärtäkää, että tuomitseminen on ilmassa, jota hengitätte,
niin tuotteliaita ovat demonit näinä viimeisinä päivinä. Tuomitsemistoimeksiantojen määrässä on
ollut merkittävää lisäystä. Siksi teidän jalkanne täytyy olla kengitetty Rauhan Evankeliumilla.
Pikemminkin kuin, että juoksisitte edestakaisin ärsyyntyneinä. Vihaisina. Pettyneinä. Aloittaen
huhuja, selkkauksia ja levottomuutta - teidän täytyy olla Minun Rauhan ja Rakkauden
lähettiläitäni. Pitäkää itseänne olkapäänä, jota vasten ihmiskunnan täytyy itkeä. Pitäkää itseänne
sellaisena henkilönä, jonka Minä olen lähettänyt tähän päivään ja paikkaan ja joka voi vapauttaa
jonkun ympärillänne olevan sydänkivun.”
” Tämän takia teidän TÄYTYY rukoilla Sydänasukkaan rukousta joka aamu. Siksi teidän täytyy
kuunnella kohottavaa Pyhien Kirjoitusten mukaista musiikkia. Siksi teidän täytyy rukoilla jatkuvasti
ja pitää mielenne vapaina negatiivisuudesta. Tuliset nuolet eivät koskaan lakkaa, joten jos
mielenne on joutilas, ne voivat helpommin löytää paikan asustella. Jatkuvasti Minun
ajattelemiseni, Minun ylistämiseni, Minun kiittämiseni ja hyvän näkeminen toisissa on suunnaton
puolustus vihollisen pahoilta vihjailuilta. Te tiedätte varmasti, jos teidän rauhanne on rikkoutunut,
sen on tehnyt vihollinen. Jos rauhanne ennallistetaan, se on Minun Henkeni teissä
työskentelemässä.”
” Nämä sanat, jotka Minä olen tänään puhunut teille, ovat henki ja elämä. Jos te otatte käyttöön
sen, mitä Minä olen sanonut, teidän päivänne voivat olla iloisia missä tahansa tilanteessa, koska te
tiedätte, että Minä rakastan, haluan ja käytän teitä tuomaan Minun valoani ja rakkauttani teitä

ympäröivään pimeyteen. Pyydän. Ne eivät ole tyhjänpäiväisiä sanoja. Ne ovat elämän neuvonpitoa
ja ne, jotka kuuntelevat niitä, tulevat tuntemaan Minun läsnäoloni missä tahansa tilanteessa.”
” Minä siunaan teidät nyt muistamaan ja ottamaan ne käyttöön. Minä olen kanssanne. Älkää
pelätkö mitään – me kuljemme Yhtenä ja Minun rakkauteni teitä kohtaan on jatkuvaa. Kun te
lankeatte, Minä kumarrun auttamaan teidät ylös. Älkää juosko poispäin Minusta, vaan Minun
LUOKSENI. Älkää olko niin häpeissänne, että kaaduitte, että haluatte juosta ja paeta. Tietäkää, että
Minä rakastan teitä vaikka mitä tapahtuisi ja Minä tulen ennallistamaan teidät. Älkää tuhlatko
aikaa tavoittaessanne Minua joka tilanteessa. Tämä tuo Minulle suurta, suurta iloa, koska teidän
luottamuksenne Minuun on suurta. Teidän Uskonne on suuri. Ja se tuo Minulle Iloa.”

