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KUN ASTUTTE ULOS USKOSSA & TOIVOSSA… ODOTTAKAA MINUN TOIMIVAN
Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 5. Toukokuuta, 2017.
Clare aloitti… Antakoon Herra Jeesus meille kaikille Sydänasukkaille sitä rohkeutta, mitä me
tarvitsemme astuessamme kohtaloihimme, täysin odottaen Hänen varustavan meidät. Amen.
No niin, rakkaat ystävät, eilen illalla minulla oli läpimurto musiikissa, todellinen tunne Hengessä
virtaamisesta. Esteet voitettiin, pelot voitettiin, kun minä vain tottelin ja aloitin työstämään
seuraamalla inspiraatioitani. Se tarkoittaa, vihollisen sitomisen jälkeen ja Jumalalta armon ja
suosion pyytämisen jälkeen.
Herra aloitti… ”Odota Minun toimivan. Kun astut ulos toivossa – erityisesti kun uskoasi koetellaan
– mutta sinä pidät tiukasti armon köydestä kiinni, että Minä olen uskollinen, odota Minun
toimivan.”
”Monet teistä eivät etene niin kuin Minä toivoisin teidän, koska te odotatte ihmettä. Saanko Minä
sanoa, teidän ihmeenne on sisällänne, kun etenette huolimatta alhaisesta todennäköisyydestä. Te
tuotte Minulle eniten kunniaa, kun uskonne on horjuvaa, kuitenkin te pidätte tiukasti siitä kiinni ja
etenette joka tapauksessa.”
”Clarella oli eilen illalla läpimurto juuri samasta syystä. Hän odotti Minun toimivan, vaikka hän ei
tiennyt yksityiskohtia. Kaikki mitä hän tiesi, oli että Minä olin luvannut hänelle, useiden ihmisten
kautta, että voitelu oli tulossa. Siispä, toivoen vahvasti, vaikka tiesi, ettei se ollut todennäköistä,
hän syöksyi eteenpäin kohtalonsa käsivarsille, kun Minä paljastin uuden kyvyn, manifestoituvan
hänen uskollisuutensa kautta.”
”Minun lapseni, te olette ihme, kun te syöksytte eteenpäin uskossa. Kun te istutte odottamassa
Minun toimivan, te ette ole inspiraatio kenellekään. Tiesittekö te, että vähintäänkin teidän
kristittyinä pitää rohkaista muita jatkamaan, ratkaisevilla toimillanne, kun etenette
kohtaloihinne?”
”Hänen polvensa kolisivat toisiinsa, kun hän aloitti muotokuvan, sen jälkeen, kun hän teki rohkean
väitteen, että Minä tekisin sen hänen kauttaan ja se olisi voideltu. Minä haluan teidän näkevän
Minun silmäni, rakkauden Minun silmissäni, Minun suuni ja kasvojeni ilmeen – että Minä olen
hullaantunut Minun Morsiameni läsnäolossa. Kuinka teidän pitäisi tämä ymmärtää ilman
jonkinlaista kuvaa katseltavaksi? Kyllä, Minun kaipaukseni ja teidän rakastamiseni salaisuus on
sidoksissa Minun kasvojeni ilmeeseen – niin avoin, niin rakastunut ja niin kutsuva. Mutta entä jos
hän olisi istunut siellä ja sanonut, ”No niin, minun on parempi yrittää ja käydä taide kurssi, ennen
kuin teen tämän”.”
”Millaista uskoa se olisi?Enkö Minä tiedä luomisesta enemmän kuin kukaan luoduista tällä
Maapallolla? Siispä, enkö Minä uskollisesti heijastaisi Minun rakastavia ilmaisujani läpi tämän
astian, jolla ei ole omaa lahjakkuutta? Kyllä, tämän takia Minä valitsin hänet… ei lahjakkuutta,
hyvin vähän kokemusta, varmasti ei niin kuin oikeustieteellinen taiteilija, jonka töitä hän niin
ihailee.”
”Mutta tiedättekö te, että luodakseen teoksen, joka on vakuuttava Minun Rakkaudestani teitä
kohtaan, teidän täytyy elää, asua, hengittää ja toimia Minun Sydämestäni käsin. Teidän täytyy
tuntea Minut läheisesti, pystyäksenne kuvaamaan Minun Rakkauttani teitä jokaista kohtaan.

Hänellä ei ollut lahjakkuutta – mutta paljon rakkautta ja tuttavuutta Minun kanssani. Siksi Minä
valitsin hänet tekemään tämän muotokuvan.”
”Nyt, täytyykö Minun muistuttaa teille, että Minä olen löytänyt teidät asumasta Minun
Sydämessäni ja se pätevöittää teidät toimeksiannoille, jotka tulevat tuomaan Minun Morsiameni
lähemmäs Minun käsivarsiani? Ikä ei ole este. Sairaus ei ole este. Kokemattomuus ei ole este –
mikään näistä asioista, joista maailma syttyy, ei pätevöitä ryhtymään Minun töihini. Vain rakkaus
ja läheinen tieto Minusta tekee sen.”
”Äiti Teresalla oli tämä rakkaus ja tieto Minusta, sekä vuosien hallintotoimi rikkaiden opettajana.
Kun hän kuuli Minun kutsuni köyhimmistä köyhimpien puolesta, hänellä ei ollut rahoitusta, ei
rakennusta, ei lääkkeitä, ei ruokaa, ei palkkaa. Hänellä ei ollut muuta kuin sydän täynnä rakkautta
Minua kohtaan, usko ja tottelevaisuus. Se sai aikaan mahdottoman, kun häntä vainottiin joka
askeleella, köyhien varustamisesta.”
”Minä tein ihmeen jälkeen ihmeen ja vielä ihmeen hänen puolestaan, hänen uskonsa vuoksi, että
Minä tekisin teot hänen kauttaan. Hän ei odottanut rahoitusta. Hän ei odottanut työntekijöiden
liittyvän hänen joukkoonsa. Hän astui pois luostarin turvallisesta ja runsaasta varustelusta
Kalkutan katujen vihamieliseen ympäristöön, joka oli täynnä tauteja, varkaita, muslimeja, hinduja
– täysin aseistettuna pilkalla ja ylenkatseella tätä kristittyä naista kohtaan.”
”Tätä Minä pyydän teiltä, Minun verkkaiseni. Te lepäätte sakkojenne päällä, odottaen, että joku
tulee ja elää todeksi uskonne. Ei, ei! Minä olen antanut teille mandaatin edetä ja kukaan ei ole
putoamassa taivaasta kera siistin pikku askelpaketin ja varustelu käsissään.”
”Te tulette löytämään ohjeita ja varustelua joka aamu, kun te tulette Minun luokseni ylistyksessä,
ihailussa ja rukouksessa. Te tulette menemään rukoiluun alastomina ja sokeina ja lähtemään täysin
puettuinaMinun armooni. Tiedotettuina, silmät avoimina mahdollisuuksille, joita on edessäpäin.”
”Minä kutsun teitä murtautumaan itsetyytyväisyyden muotistanne. Jotkut teistä laahaavat
jalkojaan, koska Taivaaseennosto tapahtuu huomenna – tai niin teille on kerrottu. Ja kuinka monta
huomenta on innokkaasti mennyt ohi, ilman mitään tuloksia? Jotkut teistä pidättelevät henkeään,
koska teitä on johdatettu uskomaan, että ensimmäinen atomipommi tulee Pohjois-Koreasta
milloin hyvänsä. Kuinka paljon aikaa te olette tuhlanneet odottamiseen?”
”Sitä paitsi, kuinka te tiedätte, että Minä en ole kutsumassa teitä tulevaisuuden tapahtuman
paikkaan? Teillä ei ole mitään keinoa tietää sitä. Te olette vain katsomassa kaikkia vääriä
tietolähteitä ja odottamassa, että mitä ne sanovat tulevan tapahtumaan, tapahtuvaksi. Tiedättekö
te, että jotkut näistä ihmisistä ansaitsevat tuhansia dollareita viikossa, pitäessään teitä tuolin
reunalla? Teitä todellakin käytetään hyväksi. Heikkoutenne on pelko ja niin teidän täytyy saada
viimeisin korjaus siitä, mitä voisi tapahtua teille huomenna – pikemminkin kuin että heittäisitte
varovaisuutenne tuuleen ja astuisitte eteenpäin, muuttamaan jotakin paremmaksi maailmassa,
kun vielä on aikaa.”
”Antakaa Minulle anteeksi, että olen hieman karkea kanssanne, Minun valittuni. Mutta Minä
odotan… Minä olen pettynyt, että te ette ole toimineet Minun lupausteni pohjalta vielä. Minä
haluan teidät sellaiseen asemaan, että te olette kykeneviä vastaanottamaan armojen vapautusta
Taivaasta, joka on vasta alkanut valumaan alas uskollisille, jotka ovat lähtemässä ilman mitään.”
”Minulla on paljon teitä varten, mutta te tulette jättämään sen huomiotta, jos te ette nyt aloita
kutsumuksessanne. Te tiedätte, mitä Minä olen pannut teidän sydämiinne… nyt toimikaa sen
mukaan. Lopettakaa vitkasteleminen. Kulkekaa kohtaloanne kohden, käsikkäin Minun kanssani.

Minä tulen asettamaan teidät armon rännin alle ja te tulette todella voimaantumaan. Mutta se ei
ole ihme, jonka muut voivat nähdä. Ei, ihme olette te, kun te lähdette uskossa ilman mitään. Se
tulee vakuuttamaan heidät siitä, että Minä olen todellinen, kun he näkevät, että Minä varustaan
teidät ja tuon teidät syvemmälle ja syvemmälle teidän alati laajeneviin kohtaloihinne.”
”Tulkaa nyt. Minä olen järkeillyt teidän kanssanne. Tulkaa nyt… ottakaamme ensimmäiset askeleet
yhdessä. Rohkeutta! Minä en tule jättämään teitä tai hylkäämään teitä teidän vihollistenne
tahdolle. Pikemminkin Minä tulen suojaamaan ja suojelemaan teitä ja te tulette julistamaan
Jumalanne uskollisuutta kansakunnille.”

