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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Kesäkuuta, 2017.
Jeesus aloitti… ”Kaikkien teidän tulisi laskea siunauksenne. Teillä on tapana unohtaa lahjanne ja
voittonne taistelun jälkeen. Ne ovat nyt teidän, käytettäväksenne ja te ette muista millaista oli
ennen taistelua ja ennen kuin teillä oli lahjoja. Siispä te unohdatte laskea siunauksenne.”
”Te muistatte taistelut ja kivun, mutta unohdatte kaiken sen, mitä saavutettiin ja että nyt te elätte
runsaudessa eri alueilla sen vuoksi. On ihmisluonnon mukaista ottaa voitot itsestäänselvyytenä ja
hyllyttää ne, oivaltamatta, mitä rikkautta ne toivat elämään, jota te nyt elätte niiden ansiosta.”
”Siksi on hyvä pysähtyä ja laskea siunauksensa, siihen missä te olitte kaksi vuotta sitten, kun te
ensin aloititte tämän matkan tällä kanavalla. Esimerkiksi, te olette nyt taidokkaampia
sodankäynnissä. Se myös tarkoittaa, että Minä voin lähettää teidät uudelleen taisteluihin. Te voitte
myös vapauttaa muita, kuten myös itsenne. Te ymmärrätte Minun tapani paljon paremmin, niin
että, kun vaikeuksia syntyy, te tiedätte, että se ei ole rangaistus, vaan haaste, jossa on monia
palkintoja, kunhan se on saatettu loppuun.”
”Monet teistä olivat tyytyväisiä elämään kukkulan rinteellä, kuitenkin jokin sisällänne kaipasi
enemmän Minua ja enemmän merkitystä elämiinne. Tämän vuoksi Minä voin nyt kohottaa teidät
ylemmille paikoille, missä tuulet ovat raivokkaampia, kiipeäminen jyrkempää ja mahdollisuudet
muille ovat vähäisemmät ja vähäisemmät. Samaan aikaan, näkymä on upea. Te voitte katsoa alas
vuoren rinnettä laaksoihin, missä lähitaistelut käydään. Kuitenkin näillä korkeilla paikoilla on
petoja, joita te tulette kohtaamaan ja voittamaan.”
”Kiipeämisen jatkamisessa on niin monia etuja – ne ylittävät hävikin. Teitä muovataan uudelleen ja
uudelleen Minun kuvakseni ja muistuttamaan Minua, kun te kannatte ristiänne ja valmistelette
itsenne seuraavaan nousuun. Aikaa ei ole viipymiseen näillä korkeilla paikoilla. Aikanne on
arvokkaampaa kuin mitä se on ikinä ollut ja te kosketatte enemmän sieluja, kuin mitä olette
koskaan elämässänne tehneet. Ja monet teistä tulevat Minun kanssani yöllä, kun ruumiinne lepää
ja teille annetaan jopa lisää mahdollisuuksia palvelutoimeen ja jopa oppimiseen.”
”Kyllä, te todella olette Minun armeijani sotilaita. Erikoisjoukkoja, joita valmistellaan vaikeasti
saavutettaviin erikoislaatuisiin toimeksiantoihin. Ja kuitenkin, te päivittäin opitte kuolemaan
itsellenne ja elämään kuin alhaisin Minun Valtakunnassani, mikä tarkoittaa, että teitä tullaan usein
kutsumaan vähäpätöisiin tehtäviin, joita toiset väheksyvät. Mutta teille ne ovat Minun elämän
yliopistoni edistyneitä kursseja, ja kun menette alemmas ja alemmas palvelemisen asenteessanne,
Minä voin kohottaa teidät suuremman auktoriteetin ja vastuun asemiin ja te ette tule
väärinkäyttämään asemaanne Minussa. Pikemminkin te tulette kulkemaan nöyränä Minun ja
kaikkien ihmisten edessä.”
”Kyllä, tämä joukkue, mihin te ilmoittauduitte, joutuu joillekin hyvin ankarille alueille ja näyttää
siltä, että haasteet eivät koskaan lopu. Koskaan ei näytä olevan lomaa – vaan aina uusi taistelu
käsiteltäväksi, juuri kun te olitte valmiina lepäämään viimeisimmän taistelun jälkeen. Minä
rakennan teidän kestävyyttänne ja sillä valmistelen teitä jopa korkeammille paikoille, jossa on
raivokkaampia tuulia, kivivyöryjä ja saalistajia. Tässä taksa ei ole rikkautta, vaan varustamista, kun
menette tasolta seuraavalle.”

”Laskekaa siunauksenne ja että te todella otatte karuja alueita viholliselta, oppien lisää taitoja,
voittaen enemmän taisteluita ja jopasaada saalista. Te näette, että suuriin rukouksiin vastataan
perheessänne. Te näette varustamista, voitelua ja suloisinta kaikesta… ehtoollisen Minun kanssani,
kun me viipyilemme yhdessä yhtenä. Se todella on parhain palkinto. Kyllä, ihmeellinen
kahdenkeskinen suhde teillä on Minun kanssani, Minun Morsiameni. Tämä on vielä yksi lahja ja
suuren voiman lähde.”
”Katsokaahan, on myrskyjä ja sateenkaaria ja Minä tuon teidät molempien läpi, auttaen teitä
linnoittamaan itsenne ja tekemään teidät vahvemmiksi ja viisaammiksi.Te olette nähneet monia
vihollisen kavaluuksia elämässänne. Te olette kohdanneet teitä varten kaivettuja kuoppia,
petollisia olosuhteita, jotka näyttivät erilaisilta, kuin mitä ne todella olivat. Te olette seuranneet ja
tehneet päätöksiä perustuen näistä joihinkin ja nyt teidät ennallistetaan paljon viisaammiksi, sillä
te kaikki olette kärsineet.”
”Siispä, Minun Morsiameni, kyllä. Minä haluan riemuita teidän voitoistanne, mutta tietäkää, että
taistelu ei ole vielä ohi, ennen kuin Minä poistan teidät Taivaaseennostossa, Tempauksessa. Ja
sitten teillä on uusia ja kunniakkaita toimeksiantoja, joista te ette koskaan edes unelmoineet.”
”Mutta tässä Minä pyydän teitä pitämään hetken tauon ja laskemaan siunauksenne. Katsokaa
asioita, jotka eivät olleet elämissänne aikaisemmin, mutta jotka ovat suuria voittoja ja jotakin
juhlittavaa, kun ne on toteutettu ja te etenette.”
”Katsokaa myös, kuinka teidän luonteenne ovat muuttuneet ja te muistutatte Minua enemmän
kuin koskaan ennen. Katsokaa rauhaa, mitä te tunnette vaikeuksissa, koska te tiedätte, että
Minulla on tärkeä tarkoitus niille ja että Minä tulen lopussa päästämään teidät pahasta. Minä olen
teidän kanssanne. Edetkää vakaasti. Minä autan teitä kiipeämään ja jopa toipumaan
samanaikaisesti, kun te lepäätte Minun käsivarsillani.”

