756. Jeesus sanoo… Te olette Minun Oikeamielisyyden Marttyyreitäni,
asetettuna Noitakeskittymän keskelle
TEIDÄT ON ASETETTU NOITAKESKITTYMÄN KESKELLE MINUN OIKEAMIELISYYDEN
MARTTYYREIKSENI
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Helmikuuta, 2020.
Jeesus aloitti… ”Minun Suloinen Clareni, sinun huomiotasi on hyvin paljon häirinnyt Ezekielin
kärsimyksen voimakkuus. Ja Minä haluan kertoa sinulle, että Minä ymmärrän. Älä tuomitse itseäsi.
Näitä asioita on hyvin vaikea kestää. Älä ota syytä tai syyllisyyttä itsellesi siitä, että et ole kyennyt
rukoilemaan tai ajattelemaan selkeästi. Todella, sinä olet kärsinyt paljon tämän koettelemusten
ajanjakson aikana, hyvin paljon. Ja ihmismieli juoksee tuttujen lohtujen pariin, kun se on
lähenemässä katkeamispistettä. Mutta anna Minun vakuuttaa sinulle, että Minä en salli sinun
murtuvan – vaikka se on sitä, mitä päämäärää kohti sinun vihollisesi työskentelevät.”
”Min olen asettanut sinut ja sinun rukoussoturisi aivan noitakeskittymän keskelle. Te olette hyvin
kuumalla alueella, missä tehdään paljon pahaa. Ei vain ympäröiville perheille, vaan maailman
kaupungeille ja kansakunnille ja erityisesti Amerikalle. Tällä alueella on hyvin vakiintuneita
Satanisteja ja he ovat raivoissaan, että te olette täällä. Jäädäksenne, Minä saattaisin lisätä. Minä
en salli kaikkien asioiden koskettavan teidän elämäänne, vaikka he odottavat jonossa harhaaskelta, että he saavuttaisivat sisäänpääsyn.”
”Minä sallin tämän sielujen pelastustyötä varten ja vaikka sinä tunnet itsesi hyvin irti kytketyksi
tällä hetkellä, asiat tulevat muuttumaan. Kun Minä sallin kärsimystä, osa siitä on sielun syntien
puolesta, osa siitä on katumattomien syntien korjaamiseksi, osa on kääntymyksiä varten ja osa
siitä on suuri armon työ tämän maailman kansakuntien pelastamisen puolesta.”
”Sekä sinä että Ezekiel ja monet Sydänasukkaat ja kristityt ympäri maailman käytte läpi
samanlaisia asioita. Ja kaikki, mitä Minä voin sanoa sinulle, että te olette Minun hienoimmat
soturini, koska te olette tukeneet rohkeudella ja omistautuneisuudella monia traagisia asioita,
joita tapahtuu teille, teidän keskellänne ja ympärillänne.”
”Tässä maailmassateillä on huolia. Mutta Minä elän teidän sisällänne ja Minä voitin maailman. Ja
niin te tulette myös voittamaan, Minun syvästi omistautuneet.”
”Minun ihmiseni, kukaan ei näe teidän kärsimystänne. Kukaan ei kuule fanfaareja. Kukaan ei
yhdistä teidän täällä oloanne siihen, että Maapalloa on pidätetty täysimittaisesta sodasta. Kukaan
ei tunnista teidän rakkauttanne Minuun. Mutta Minä tunnistan. Hyvät ihmiset koetellaan
kärsimyksen sulatusastiassa ja Minä kerron teille todella, te ette ole hyviä ihmisiä; te olette
harvinaislaatuisia miehiä ja naisia, jotka ovat kuulleet Minun ääneni tällä Kanavalla ja antaneet
itsenne täysin Minulle.”
”Sellaisia ovat marttyyrit Taivaassa ja niin te olette tekin aivan tällä tavalla. Oikeamielisyyden
marttyyreitä, sillä oikeamielisyyden riemuvoitto ja pidennetyt tunnit, päivät, kuukaudet ja vuodet,
jotka te olette voittaneet ihmisillenne esirukouksillanne.”
”Te olette tehneet tahdon valinnan ja vaikka saattaa tuntua siltä, että uhrauksenne on surkea,
koska te ette kärsi niin hyvin kuin te haluaisitte. Silti. Minä kerron teille, suurta hedelmää on
koottu teidän kipujenne ja kyyneltenne ansiosta. Teidän monen sydämet ovat ruhjoutuneet
tunnistamattomiksi sen vuoksi, mitä te olette uskollisesti sietäneet, ettekä ole luopuneet Minusta.

Monet teistä tulevat kantamaan marttyyrien kruunuja. Mutta useammat tulevat olemaan
tunnistamattomia tässä elämässä.”
”Teidän kärsimyksenne on syvää, kokonaisvaltaista, kätkettyä ja joissakin tapauksissa
liikuntakyvyttömäksi tekevää. Claren sydän on ruhjoutunut tunnistamattomaksi Ezekielin kivun
kestämisestä, jota Ezekiel on niin päättäväisesti kärsinyt ja jatkaa kärsimistä. Tästä johtuu osittain
Claren hiljaisuus. Kun hän tulee hiljaisena rukoilemaan, hänen kyyneleensä ja surunsa saa hänet
valtaansa, niin että ajoittain hän etsii tapoja puuhastella, ettei tarvitsisi tuntea kipua.”
”Se, mitä hän ja hänen kaltaisensa eivät tiedä, on että jossain Kiinassa, he, joita kidutetaan, eivät
tunne kivun pahimpia haittavaikutuksia, koskane on tuotu tänne Amerikkaan. He kärsivät
enemmän kuin voidaan tunnistaa, mutta jotakin siitä kivusta on jaettu uhrisieluille maailman
muihin osiin. Ainoa syy, miten he pysyvät toiminnassa tämän prosessin läpi, on että Minä olen
antanut heille huomattavia armoja pysyä pystyssä ja toiminnassa.”
Sama on teidän kanssanne, rakkaat. Te selviätte koettelemuksistanne, koska Minä vahvistan teitä
ja toiset myös vastaanottavat iskuja teidän puolestanne. Lunastuksen ekonomia ja kuinka Minä
jaan Minun armojani tarvitseville, tulee säilymään mysteerinä useimmille Taivaaseen saakka, kun
he tulevat näkemään toiston elämästään.”
”Kulta koetellaan kärsimyksen sulatusuunissa. Ja kaikki te, jotka kuuntelette tätä viestiä ja koette
näitä asioita, kaikkia teitä täydellistetään, niin että te tulette loistamaan tunnusomaista kirkkautta
Kunniassa. Teitä voimistetaan yli ihmisrajojen. Monet teistä kestävät superihmisen rajoille asti ja
ette ole lopettaneet, koska te luotatte Minun tarjoavan teille sitä, mitä puuttuu.”
”Minä haluan kiitellä teitä, Minun uskolliset soturini ja uhrisieluni. Minä tiedän, että te ette näe
itseänne missään suuressa valossa, vaan useimmiten epäonnistujina. Ja se ei ole totta. Minä
haluan kiittää teitä uskollisuudestanne. Ja Minä rohkaisen teitä pitämään kiinni Ristin standardista
ylhäällä päittenne yläpuolella, kun te valmistaudutte taisteluihin. Kun ei ole kerta kaikkiaan mitään
jäljellä ja te tunnette itsenne täysin konkurssikypsäksi, pudotkaa Minun käsivarsilleni, laittakaa
kätenne Minun Sydämelleni, kuunnelkaa sydämenlyöntiä, jolla teidän Jumalanne ilmaisee
kiitollisuuttaan.”
”Tietäkää, että Minä olen ikuisesti kiitollinen teille kaikesta, mitä te olette uhranneet veljienne,
sisartenne ja maailman puolesta. Teillä on paljon, mitä innokkaasti odottaa Taivaassa. Pyydän,
älkää tulko alakuloisiksi tai lannistuneiksi. Minä pitelen teitä ja täytän teidät armolla hetkinä,
jolloin te eniten sitä tarvitsette.”
”Kiitos kun rakastatte Minua todellisella ja puhtaalla rakkaudella, joka on kylpenyt kyynelissä ja
uhrauksissa. Minä lasken jokaisen kyyneleen kaikkein kallisarvoisimmaksi uhraukseksi, minkä sielu
voi tehdä Minulle.”
”Minä siunaan teidät nyt ja valmistelen teille paikan. Paikan, missä ei tule olemaan enää kyyneliä,
ei enää kärsimystä, ei enää pettymyksiä, ei enää kuolemaa. Vain ikuista autuutta Minun
läsnäolossani.”

