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POISTA IHMISTEN PERINTEET & ETSI MINUN TOTUUTTANI
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Joulukuuta, 2019.
( Clare ) Kiitos Sinulle suloinen Jeesus, kun avaat minun silmäni ympärilläni olevalle kauneudelle ja
sille suurelle Rakkaudelle, jota Sinulla on meitä kaikki kohtaan.
Voi, Herra, minä olen ollut niin sokea. Olen niin kiinni omissa epävarmuuksissani, että en ole edes
huomannut juhlaa, jonka Sinä olet asettanut minun silmieni eteen. Kuinka ihmeellinen Sinä olet,
Herra! Sinä olet asettanut minut unelmanomaiseen Paratiisiin, vain rukoilemaan ja nauttimaan
tyrmäävästä kauneudesta, jonka Sinä olet luonut.
Sillä aikana, Ezekielin näkö on pettänyt hänet – mutta hän näkee enemmän ja enemmän
näkymättömään maailmaan ja löytää itsensä riippumasta Taivaan ja Maapallon välillä. Eilen illalla,
Taivaallinen ylistys oli hänen ympärillään ja kuitenkin hän oli selvästi täällä Maapallolla. Ei väliä,
mistä hän puhui tai mitä teki eilen illalla, hän oli täysin tietoinen Taivaan väreistä, näyistä ja
äänistä. Tämä pyhä lahja annettiin hänelle hänen erittäin kivuliaan ruumiin kohtauksen jälkeen.
Sydänasukkaat, minun täytyy kertoa teille. Kun olen katsonut ja kuunnellut hänen kärsivän tällä
tavalla, se on todella saattanut minut syvään surullisuuteen ja olen etsinyt Marian esirukousta,
tietäen, että hän on kokenut tämän Poikansa kanssa. Ja kuitenkin Ezekiel ei kuole – mutta
enemmän kuin kaksi viime vuotta, hänen olisi pitänyt kuolla, kymmeniä kertoja. Mieluummin
Herra tuo hänet pois siitä ja myöntää hänelle taivaallisia näkökyvyn ja äänen lahjoja normaalisti
näkymättömään maailmaan.
Olen kamppaillut jopa pystyäkseni toimimaan, kun näitä jaksoja tulee ja silloin kumma
tunnottomuuden tila asettuu minuun, ja josta minun täytyy taistella itseni pois. Pyydän, rukoilkaa
meidän puolestamme. On hyvin vaikeaa tuntea itsensä täysin tyhjäksi, ilman johtolankaa! Ja
kuitenkin olen niin huolissani teidän puolesta, koska tunnen, ettei minulla ole mitään jaettavaa.
Viimeinkin eilen illalla, me pääsimme perusasioihin ja huomasin, että tämä pahanolontunne, jota
olen tuntenut, on esirukoustaakka Jimin vaimon puolesta. Vaimo on nyt koomassa saattohoidossa.
Pyydän, rukoilkaa Jimin ja Jimilynin, hänen vaimonsa, puolesta. Jimilyn on nähnyt enemmän
sairauskriisejä elämässään, kuin kukaan, jonka olen koskaan tuntenut ja ihmeellisesti selvinnyt
niistä kaikista. Todella todistanut sen lääkäreille. Mutta nyt hän on vain luuta ja nahkaa ja todella,
minä pyydän Herraa lievittämään hänen kärsimystään.
Kaikki te, jotka rukoilette meidän kansakuntamme puolesta tällä kriittisellä hetkellä, pyydän,
tietäkää, että kun kohtaatte mitä tahansa kärsimystä, teille annetaan mahdollisuus tarjota
hankaluutenne, kipunne ja vammanne Presidenttimme ja kansakuntamme puolesta. Siispä,
pyydän, älkää tulko alakuloisiksi, jos ristiriitoja vain näyttää kumpuavan maasta. Niin kauan kuin
teidän omatuntonne on puhdas ja teillä ei ole mitään, mistä olisitte tietoisia, että olisitte
loukanneet Herraa, te voitte, minä uskon, laskea nämä kärsimykset Simonin ristin uhrauksiksi.
Herra, minä kaipaan kuulla Sinulta ja kiittää Sinua kauneudesta, jolla Sinä olet ympäröinyt meidät.
Jeesus aloitti… ”Minun Clareni, sinä hermoilet niin, jopa silloin kun epäilet, että nämä kivuliaat
hiljaiset hetket ovat uhrauksia muita varten. Ja siksi Minä olen antanut sinulle aviomiehen, joka voi
nähdä sen, mitä sinä et näe. Kuinka siunattuja ovat sielut, jotka ovat yhdenvertaisesti avioliiton
ikeessä; teillä on toinen toisenne ohjaamassa ja lohduttamassa toista. Ja kuitenkin Minä näen

sinun sydämeesi, Clare. Tämän maailman kauneudessa ei ole sinulle mitään lohtua, jos tunnet
itsesi etäiseksi Minusta.”
”Minä olen tässä kertomassa sinulle, että Minä loin tämän epätavallisen sään ja tyrmäävän
kauneuden tuodakseni sinulle lohtua. Älä masenna Minua, rakas, olemalla huomioimatta tätä
lahjaa. Minä olen niin helpottunut, että sinä tunnistit tämän eilen illalla, kun kuun säteet tulivat
kattoikkunoiden läpi. Todella, tämä on kallisarvoinen ja kaunis huone, josta lähtee paljon
rukouksia kansakuntien puolesta.”
”Lakkaa tuomitsemasta itseäsi, Clare. Legioonittain nimetty sinulle niitä, jotka täyttävät sinun pääsi
epäonnistumisen ajatuksilla. Yötä päivää he takovat sinua valheilla, että sinä olet hyödytön
Minulle. Lopeta näiden valheiden toistaminen. Kun sinä sanot, ”Minä tunnen itseni niin
hyödyttömäksi Herralle”, sinä matkit näitä demoneita, jotka ovat vakaasti murentamassa sinun
uskoasi missioosi ja lahjoihin, joita Minä olen antanut sinulle. Heidät on nimetty erissä kiusaamaan
sinua hyödyttömyyden ja epäonnistumisen ajatuksilla. Heidän koko agendansa on pyyhkiä Toivo
sydämestäsi ja mielestäsi. Kaikki toivo luoda musiikkia, opettaa, palvella ja rakastaa niitä, jotka
kaipaavat tuntea Minun rakkauteni.”
”Sinun TÄYTYY laittaa yllesi Pelastuksen Kypärä ja Nöyryyden Viitta. Sinun TÄYTYY käyttää Minun
Sanojani vastustaaksesi heidän valheitaan. Sinun täytyy jatkaa tämän pahanolontunteen läpi
löntystelemistä, niin kuin sitä ei olisikaan. Minä en voi taata sinulle lievitystä, koska suuria asioita
on tehty tämän kärsimyksen kautta. Mutta Minä voin taata, että sinä menestyt, jos vain sinä tulet
taistelemaan tiesi läpi, Minun sinulle tekemieni Pyhien Lupausteni kanssa ja sen todellisuuden
missä sinä elät.”
”Nämä hyödyttömyyden toimeksiannot ja tunne, että tuhlaat elämäsi tässä, on suunniteltu
lähettämään sinut pois Vuoristosta, lannistamaan sinut ja ydinryhmän ja lähettämään sinut
takaisin kaupunkiin, missä sinä tulisit ikuisesti olemaan kiireinen turhanpäiväisyyksien kanssa.”
”Minä tarvitsen sitä, että sinä uskot, Clare. Tämä Paikka on Taivaan voitelema, rukoilemista varten,
eikä kukaan voi pilata sen todellisuutta. Ezekiel on juuri nyt yhdistämässä Taivaallista varustamista,
joka on myönnetty tälle paikalle. Ja ne, jotka yhdistyvät tähän voiteluun, tulevat kantamaan sitä
mukanaan, kun he lähtevät. Se on mystinen lahja Minun Ruumiilleni. Hoida ja suojele sitä,
Rakkaani.”
”Tällä paikalla on historia, paljon suurempi kuin mistä sinä olet tietoinen. Monet rukoukset ovat
lähteneet täältä eteenpäin menneinä vuosisatoina, eikä ole erehdys, että Minä olen istuttanut
teidät tänne ja että lähellä on Sipapu niminen paikka… Reikä Alamaailmaan. Tämä on Pyhä Vuori,
mutta ne, jotka tulevat, tullaan koettelemaan äärirajoilleen kestääkseen.”
( Clare ) Herra, entä musiikin luominen?
( Jeesus ) ”Tukeudu Minuun, Rakkaani ja yhdessä me tulemme tekemään tämän. Minun Äitini on
myös kannustamassa sinua ja odottaa suurella kaipauksella lauluja, joita olet aloittanut ja jotka
tarvitsevat viimeistelyä. Sinnittele! Taivaan rukoukset seuraavat sinua. Sinnittele.”
”Ja nyt Minä haluan osoittaa teille, Minun Kallisarvoiset Sydänasukkaani ja kertoa teille, kuinka
mielissäni Minä olen teihin, kun ette ole ailahtelevia ja häilyviä tältä Kanavalta. Minä olen tuonut
teidät tänne kypsymään ja tekemään pohjatyöt Yhteisöille, jotka odottavat vielä syntymistään.”
”Täällä te tulette kokemaan kaikki vihollisen kikat toiminnassa, kun he yrittävät heilauttaa Äiti
Claren raiteiltaan. Täällä te tulette näkemään, kuinka vihollinen tulee saamaan jalansijaa sieluihin,

jotka on kutsuttu. Täällä te tulette kokemaan Minun viisauteni kamppailevien sielujen
käsittelemisessä. Tämä tulee olemaan Yhteisö, joka on perustettu läpinäkyvyydelle, rehellisyydelle,
nöyryydelle, rakkaudelle ja uskollisuudelle.”
”Pienuutta ja nöyryyttä ei opeteta monissa suosituissa kirkoissa ja sen seurauksena ne tulevat
hajoamaan kaaokseen, kun vihollinen vetää esille kaikki esteet lopettaakseen seurakunnan.
Kuitenkin, ne, jotka on perustettu Nöyryydessä ja Rakkaudessa, tulevat menestymään
parantamisosastoina ja asettavat kiinteän perustuksen, jopa sellaisen, joka vie teidät läpi
Koettelemusten Ajan.”
( Clare ) Herra, mitä sanottavaa Sinulla on seuraavasta kymmenestä vuodesta? Koska Lana Vawser
on puhunut tästä?
( Jeesus ) ”Tämä on perustusten luomisen aikaa, ei rakennuksille, vaan Pyhyydelle. Se, mitä
tehdään seuraavan viiden vuoden aikana, jos se tehdään kunnolla, tulee kantamaan monet
Koettelemusten Ajan läpi. Lana ei sanonut, että te kaikki olisitte täällä kymmenen vuotta. Minä
kerroin hänelle, että nämä ajat ovat perustusten asettamista varten Minun Henkeni liikkeelle, läpi
koko vuosikymmenen.”
”Viiden vuoden aikakehys, jonka Minä annoin teille, yhä pätee. Se, mitä Minä sillä tarkoitin, on
että teillä, Minun Kallisarvoiseni, on viisi kiinteää vuotta luoda ja antaa elämää unelmillenne. Siispä
pyydän, ryhtykää ahkeriksi ja sivuuttakaa kaikki vihollisen valheet ja heikentävät taktiikat.”
”Todella, pimeyden väki on ällistynyt kristittyjen mahtavasta voimasta, joka on nousemassa
ottamaan takaisin sen, mikä oikeutetusti on heidän ja tuomaan maailmaa katumukseen, kaivaen
Elpymisen lähteitä, koko matkan ensimmäiselle vuosisadalle. Se, mikä on väärää, tullaan
todistamaan vääräksi ja poistamaan. Mikä on totta, tullaan myös todistamaan todeksi niille, joilla
on korvat kuulla ja jotka eivät sokeasti seuraa trendikkäitä kristittyjä kirkkokuntia, vaan etsivät
syvempiä Totuuksia, aina Minun alkuaikojen Kirkkooni asti. He tulevat saamaan Totuuden.”
”Minun ihmiseni, poistakaa sydämistänne ja mielistänne ihmisten perinteet, jotka tukahduttavat
Minun Henkeni ja ovat vääristäneet tai jättäneet huomiotta Minun Sanani Pyhistä Kirjoituksista.
Menkää syvemmälle. Menkää syvemmälle. Menkää syvälle! Älkää tyytykö kenenkään ihmisen
versioon Uskosta, ei väliä, kuinka vakuuttavasta kirkkokunnasta se on.”
”Ihmiset ovat korruptoineet Uskon, jonka Minä ojensin Kirkon Isille ja Äideille. Te, jotka olette
kuunnelleet valheita ja Minun Sanani väärintulkintoja; te, jotka olette liehakoineet vääriä oppeja
säilyttääksenne tulonne. Kaikki te… katukaa! Sillä aika on tulossa, kun Minä en enää tule sallimaan
valheita ja teidän ihmisenne tulevat hylkäämään teidät niiden opettajien vuoksi, jotka opettavat
kokonaan Pyhät Kirjoitukset, eikä vain sitä, mikä tukee heidän ajatuksiaan kristitystä uskosta.”
”Minun Ruumiiseeni on tulossa suuri jakaantuminen. Ne, jotka sallivat virheitä ja ne, jotka eivät
salli. Minun Henkeni on liikkumassa tuodakseen takaisin Minun Ihmisilleni todellisen Uskon, joka
luotettiin Apostoleille, kaikkine armoineen, jotka annettiin heille, kuin myös kaikki aikojen saatossa
paljastetut Totuudet.”
”Olkaa niiden joukossa, jotkaetsivät Totuutta, niiden, jotka etsivät nöyryyttä ja elämää kätkettynä
Minuun. Älkää lopettako ihmisten mielipiteitten vuoksi! Mieluummin, jatkakaa, kunnes Totuus on
teidät vapauttanut. Minä tulen varustamaan erottelukyvyllä vilpittömät sydämet – heidät, jotka
haluavat vain elää Totuudessa.”

”Minä olen teidän kanssanne tässä tavoittelussa ja Minä kutsun teitä menemään syvemmälle ja
syvemmälle vielä. Ja karistamaan Menneisyyden kahleet ja omaksumaan koko Totuuden, joka on
Minun Pyhissä Kirjoituksissani.”

