
116. Jeesus puhuu Niille, jotka väärinkäyttävät Järjestelmää & sanoo…  

KÖYHÄT ovat MINUN LAHJANI Maailmalle 

KÖYHÄT OVAT MINUN LAHJANI MAAILMALLE & NIILLE, JOTKA VÄÄRINKÄYTTÄVÄT JÄRJESTELMÄÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 26. Elokuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Minun Rakkaani, Minä olen hyvin, hyvin mieltynyt siihen, että sinä huolehdit 

köyhistä ja sairaista. Nämä ovat koettelevia aikoja, mutta Minä olen jokaisen Minua todella 

rakastavan luona. Jopa niiden luona, jotka tekevät väärinkäytöksiä ja torjuvat Minut, Minä silti 

varustan heidät, koska Minuun koskee heidän puolestaan, kun he ovat niin epätoivoisia.”  

”Tulevina aikoina, Minä haluan sinun kiinnittävän erityistä huomiota avuttomiin. On enemmän 

kuin tarpeeksi jaettavaksi kaikille ja Minä lähetän lisää. Mutta odota Minua. Älä liikutu uskottavista 

tarinoista, koska todella pettäjiä on liikkeellä ja Minä en halua tukea heidän manipuloivia 

elämäntapojaan. Mutta Minä tulen välittämään heistä, jotka vilpittömästi ovat tarpeessa.”  

Sitten Hän alkoi siteeraamaan Pyhiä Kirjoituksia… Paavalin Toinen Kirje Korinttolaisille 8:13-15 

”Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus, teillä rasitus, vaan tasauksen vuoksi tulkoon tätä 

nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi, että heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi 

teidän puutteenne hyväksi, niin että syntyisi tasaus, niin kuin kirjoitettu on: ”Joka oli paljon 

koonnut, sille ei jäänyt liikaa ja joka oli koonnut vähän, siltä ei mitään puuttunut.” 

( Clare ) Ja siinä vaiheessa kysyin Herralta, entä he, jotka ovat laiskoja ja kieltäytyvät huoltamasta 

itseään?  

( Jeesus ) ”Minä työskentelen heidän kanssaan. Minä puhun heidän sydämiinsä. Mutta heille tulee 

aika, jolloin Minä sallin katastrofin, vain koska he eivät yrittäneet ponnistella huoltaakseen itseään 

ja perheitään. Mutta jopa kun katastrofi iskee, Minä olen yhä siellä.”  

”Minun palvelijani ovat oppineet elämään hyvin vähällä. Minä jatkan heidän varustamistaan, koska 

heidän agendansa on Minun agendani ja he ovat tottelevaisia.”  

”Mutta he, joiden sydämiä Minä olen liikauttanut, haluten heidän liikkuvan eteenpäin ja 

huolehtivan omistaan, heillä todella tulee olemaan vaikeita aikoja edessään. Eläminen hallinnon 

kustannuksella on saattanut heidät suureen vaaraan. Minun lapseni, ne teistä, jotka eivät ole 

vammaisia tai sairaita, ne teistä, jotka ovat valehdelleet hallinnolle ja olette käyttäneet köyhille 

tarkoitettuja rahoja, tukeaksenne omia epärehellisiä ja laiskoja elämäntapojanne, teidät tullaan 

jättämään jälkeen.” 

”Minä pyydän teitä katumaan nyt, ennen kuin on liian myöhäistä teille. Teillä ei ole paljon aikaa 

jäljellä, mutta jos näen vilpittömän muutoksen elämäntyylissänne, Minä tulen antamaan anteeksi 

teidän synnillisen valehtelunne ja ottamaan teidät Taivaaseennostossa, Tempauksessa. Mutta, 

älkää odottako käyttävänne muita, saadaksenne omaa henkilökohtaista etua, edustaen väärin 

itseänne tai perhettänne ja tullaksenne otetuiksi Taivaaseennostossa samaan aikaan. Se ei tule 

tapahtumaan.”  

( Clare ) Voi pojat, kun kuulin Herran sanovan sen, ajattelin niitä teistä, jotka tulevat panikoimaan, 

kun kuulevat tämän. Ja ne teistä, jotka ovat tunnollisia ja taipuvaisia väärään syyllisyyden tuntoon. 

Ja siispä sanoin, ”Herra, saanko selventää tätä?”   

( Jeesus ) ”Saat.”  



( Clare ) No niin, kaverit, Herra ei puhu teistä, jotka olette aidosti sairaita tai teillä on vammaisia 

lapsia ja te todella ette voi työskennellä. Hän puhuu niistä, jotka käyttävät järjestelmää 

kerätäkseen varallisuutta ja pettääkseen hallintoa tarpeellaan, niin että he voivat saada enemmän 

kuin oman osansa. Suurin osa teistä on jo valinnut rehellisyyden elämissänne, pyydän, älkää 

pelästykö, tämä ei koske teitä.  

Ne teistä, jotka ovat avuttomia, eikä teillä ole mitään mihin turvautua, koska te ette voi 

työskennellä – tämä ei koske teitä. Tämä koskee ihmisiä, jotka tahallaan pettävät hallintoa ja muita 

ihmisiä, niin että heidän ei tarvitse ponnistella elättääkseen itsensä. He ovat täysin kykeneviä – ja 

he eivät vain tee niin.  

On ollut ihmisiä, joilla on ollut 50 000 dollaria pankissa, useita autoja, omistuksia, kallis koti ja he 

silti vetoavat hallintoon, saadakseen tukea ruokaan jne. ja he ovat väärinkäyttäneet järjestelmää 

vuosia. Jos kuulutte siihen ryhmään, katukaa kun on vielä aikaa.  

On joitakin, jotka ovat täysin kykeneviä tekemään työtä, mutta ovat vedonneet kyvyttömyyteen, 

koska he ajattelivat selviävänsä siitä, vaikka he eivät todella ole kyvyttömiä. Pyydän, katukaa, kun 

on vielä aikaa. 

( Jeesus ) ”Minä tunnen myötätuntoa ketä kohtaan Minä tunnen myötätuntoa. Minä annan armoa 

kenelle Minä annan armoa, mutta Minä en tue tai siunaa varastamista ja valehtelemista, siispä 

Minä vetoan teihin, Minun lapseni, korjatkaa tapanne.”  

”Lopuille Minä sanon kiitos ympärillänne olevien välittämisestä. Teidän palkkionne Taivaassa tulee 

olemaan suuri. Niille, jotka ovat köyhiä, Minä sanon, te olette Minun lahjani ympärillänne oleville. 

Teidän kauttanne, he tulevat todistamaan pyhyytensä ja olemaan Minun armoni suurlähettiläitä.”  

”Teillä on hyvin arvokas rooli Minun Valtakunnassani. Te opetatte itsekkäitä olemaan armollisia. 

Te opetatte ylpeitä olemaan nöyriä. Te opetatte rikkaille myötätuntoa. Älkää hävetkö sitä mitä 

olette. Minä sallin nämä olosuhteet elämissänne ja Minä olen varustanut teidät kestämään pilkkaa 

ja ihmisten halveksintaa, samalla tavalla kuin Minä. Minä olen sallinut teidän tulevan hyvin paljon 

Minun kaltaisikseni, että ihmisten sydämet voitaisiin paljastaa.”  

”Minä siunaan kaikki Minun lapseni ja suuri on teidän palkkionne Taivaassa rehellisyydestänne, 

armostanne ja oikeamielisyydestänne Minussa.” 


