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TÄMÄ TULEE ELVYTTÄMÄÄN OMANTUNTONNE & PEHMITTÄMÄÄN SYDÄMENNE
Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 5. & 6. Maaliskuuta, 2017.
5. Maaliskuuta, 2017… Jeesus sanoi Clarelle… ”Ei ole kyse vain köyhtyneiden tarpeiden
täyttämisestä, rakkaat. Tässä on kyse myös kohdata teidän tarpeenne kasvaa Isän Pyhyydessä ja
Armossa, kuten Hän on armollinen. Tämä on mahdollisuus sanoa ”ei” lihallenne ja ”kyllä”
Jumalallisuudelle.”
”Ja tämä ei ole vain ponnistus teitä varten, koska Minä olen kutsunut teidät tuomaan hedelmää
tälle Maapallolle ja ympärillänne oleville, jotka ovat usein hukassa, että kuinka he voisivat auttaa
niitä, joilla on aidot tarpeet. Minun sydämeni mukaista on, että teidän sydämenne olisivat
liekeissäkoskettamaan ympärillänne olevia yhteisponnistuksessa kasvaa pyhyydessä ja
solidaarisuudessa ympäri maailmaa olevien kanssa. Tämä on vain yksi mahdollisuus miljoonista
ympäri maailman, mutta se on yksi mahdollisuus lisää läheisemmin yhdistyä, että te voisitte nähdä
hedelmää siitä.”
( Clare ) Kun Hän sanoi sen, Pyhä Kirjoitus tuli mieleen… ”Minun sieluni ravitaan niin kuin
lihavuudella ja rasvalla ja minun suuni ylistää sinua riemuitsevilla huulilla.” Psalmi 63:6.
Ja tässä Hän puhuu meidän sielujemme tyydyttämisestä. Ja jälleen Pyhät Kirjoitukset sanovat…
”Heidät ravitaan Sinun huoneesi lihavuudella, sinä annat heidän juoda suloisuutesi virrasta.”
Psalmi 36:9.
Herra jatkoi… ”Huoneesi lihavuus on Oikeamielisyys, Rauha ja ilo Pyhässä Hengessä. Minun
Suloisuuteni Virta on kallisarvoinen liitto Minun Morsiameni kanssa, hän muistuttaa eniten Minua,
helline sydämineen köyhiä kohtaan.”
”Monet sydämet ovat korruptoituneitten raporttien väsyttämiä, jopa hyväntekeväisyydessä;
monet sydämet ovat sulkeutuneet ja kovettuneet. Minä tuon tämän teille mahdollisuutena
pehmittää sydämenne liittymällä Minuun, varustaen näitä hyvin pieniä ja nähden vaikutuksen,
mikä välittämisellänne on ollut heidän elämiinsä.”
”Tämä liittyy paljon enemmän teihin ja Minuun kuin teihin ja köyhiin. Tämä on mahdollisuus
kävellä Minun sandaaleissani ja olla rakkauden suurlähettiläs naapurillenne, yksinkertaisesti
ryhtyen palvelemaan heitä. Tärkeää ei ole määrä, jonka te annatte, vaan aikomus, välittäminen,
sydäntenne pehmeneminen. Tätä Minä tarjoan teille.”
”Taivaan Valtakunta on annettu tällaisille kuin nämä ja te tulette kulkemaan Minun läsnäoloni
kunniassa, kun te omaksutte enemmän ja enemmän näitä ominaisuuksia.”
Ja tässä Jeesus jatkoi 6. Maaliskuuta, 2017… ”Tiedätkö kuinka riemastunut Minä olen, kun sinun
sydämesi tavoitti näitä pieniä?”
( Clare ) Minä voin vain arvailla, Herra.
Jeesus jatkoi… ”Etkö tiedä, että kun palvelet tällaisia, kuin nämä, sinä olet palvellut Minua? Jopa
kuten on kirjoitettu… ”Niin Kuningas vastasi ja sanoo heille: ”Totisesti Minä sanon teille: kaikki,
mitä te olette tehneet yhdelle näistä Minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet Minulle.”
Matteuksen Evankeliumi 25:40.

”Nämä ovat niitä, jotka murtavat Minun sydämeni köyhyydellään. Heidät on valittu ennen aikaa
Isän sydämessä olemaan lahja ihmiskunnalle. Heidän suostumuksensa Minun kanssani ennen
hedelmöitystä oli tulla Maapallolle ja kärsiä kauheimmassa tarpeessa, että ensimmäisen maailman
maiden miesten ja naisten kovettuneet sydämet uudistuisivat ja pehmensivät. Heidän palkkionsa
Taivaassa on suuri.”
”Minun ihmiseni harvoin näkevät tai ymmärtävät tätä. He näkevät heidän köyhyytensä
rangaistuksena, kun se itse asiassa on heidän lahjansa kehittyvälle maailmalle.”
”Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.” Matteuksen Evankeliumi 6:21.
”Enkö Minä sanonut, että minä olen heidän perintönsä?”
”Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on Taivasten Valtakunta.” Matteuksen
Evankeliumi 5:3.
”Harvoin tapaa hyväosaisen henkilön, joka on näin nöyrä. Kun keräätte rikkauksia, teistä tulee
itseriittoisia ja tarve tukeutua Minuun tulee vähemmän ja vähemmän tärkeäksi. Se tarkoittaa,
ellette te todella ole hengellisesti köyhiä, se on harvinainen ominaisuus varakkailla.”
”Kuulkaa rakkaat veljeni. Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä,
olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä
rakastavat? Jaakobin Kirje 2:5.
”Ja niinpä, se todella on Minun lahjani sinulle, Clare, pehmentämään sinun sydäntäsi ja elämään
itsekieltäymyksen enemmän ympärileikattua elämää, täydellistä hoitokeinoa teidän ylen määrin
rahaan keskittyneeseen kulttuuriin. Amerikkalaisesta unelmasta on tullut amerikkalainen
painajainen, jossa ihmiset ovat niin velkaantuneita, että sairaus ja unettomuus ovat kuin rutto
heille öin päivin, kun he tekevät työtä ylläpitääkseen tätä hulluutta. Minkä muuten Saatana on
inspiroinut, ansoittaakseen miehet ja naiset, pitääkseen heidät pois Minun luotani.”
”Kun rahaa on runsaasti, he makaavat hereillä yöllä suunnitellen, kuinka he tulevat kuluttamaan
sen. Kun rahaa on niukasti, he makaavat hereillä yöllä huolehtien, kuinka he tulevat maksamaan
velkansa. Tämä ei ole tasapaino, jonka Minä olen säätänyt ihmiselle. On oikein ja hyvin, että
kaikilla tulisi olla se, mitä tarvitaan kunnolliseen ja tuottavaan elämään, missä ihmiset voivat
kasvaa tietoisuudessa Minusta. Viisaudessa ja armeliaisuudessa ja kohtaloittensa täyttymisessä.
Tämän Minä tulen ennallistamaan, kun Minä palaan. Mutta kuten nyt ovat asiat, Maapallolla on
suurta epäoikeudenmukaisuutta ja Minun lasteni täytyy oppia antamaan ja uhraamaan, kun he
elävät Minua varten.”
”Tämä on täydellinen mahdollisuus Sydänasukkaille, Clare. Nostakaa tämä risti olkapäillenne
hellästi ja kantakaa sitä Minun puolestani; on Minun iloni nähdä teidän syvä huolenne. Tämän
Minä tulen siunaamaan suuresti.”
”Se tulee elvyttämään monien omattunnot, ketkä ovat eksyksissä, kuinka tehdä jotakin, jolla
todella on merkitystä, sellaisen, jonka he voivat nähdä ja todella arvostaa. Ei niin, että vasemman
kätenne pitäisi tietää, mitä oikea on tekemässä, mutta solidaarisuuden osatekijä ja jaettu helpotus
pehmentävät sielun ja tekevät heidät enemmän Minun kaltaisikseni. Tämä on oleellista terveelle
hengelliselle elämälle myöskin.”
Tämä oli Hänen Viestinsä loppu.

Tässä on lyhyt viesti Jackieltä. Jos te ette tiedä, missä teidän pitäisi auttaa ja missä teidän
avullanne on merkitystä, videon alla on linkki Veljille ja Sisarille Gambiassa (Videon kuvassa) ja
Ugandassa. Te myös löydätte aina sieltä heidän uusia avunpyyntöjään ja uusia kuvia… Tämä on
vain yksi monista mahdollisuuksista auttaa tämän maailman köyhiä… Meidän Perheemme kiittävät
teitä sydämestään.

