496. Jeesus sanoo…
Tulkaa ja levätkää Minun syvällisessä Rakkaudessani teitä kohtaan
KESKEYTYKSIÄ… TULKAA & LEVÄTKÄÄ MINUN SYVÄLLISESSÄ RAKKAUDESSANI TEITÄ KOHTAAN
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Toukokuuta, 2017.
Rakas Herra, päästä meidät tästä tunkeutuvasta, lähestyvästä vihollisesta ja anna meille viisautta
ottaa tilanne haltuun ja eristää se ulkopuolelle meidän sisäistä linnaamme ja meidän erityistä
paikkaamme, missä me vietämme aikaa rukousaikanamme Sinun kanssasi, Herra.
Minun rakkaat Sydänasukkaani, me kaikki olemme erityislaatuisen hyökkäyksen kohteena juuri
nyt. Nimittäin: meidät on suistettu aikatauluistamme ja meitä pidetään poissa rukoilemisesta.
Vihollinen on laittanut ansalankoja muutaman jalan (1 jalka= n.0,3 metriä) välein jalkoihimme,
pitääkseen meidät pois rukoilemisesta.
Meidän läheinen yhteytemme Herran kanssa saa aikaan kaikkia hyviä asioita ja suojelee meitä
vääriltä päätöksiltä ja motiiveilta, jotka eivät ole täysin puhtaita. Hänen suloinen vaihtokauppansa,
sydämestä sydämeen, puhdistaa meitä päivittäin, sillä aikaa kun vihollinen yrittää tahrata meitä
päivittäin.
Jeesus aloitti… ”Clare on oikeassa ja suunnitelma on toiminnassa suistaa teidän hengellinen
elämänne raiteiltaan, pois Minusta ja maailmaan. Ennalta varoitettu on ennalta aseistettu. Minun
lapseni, älkää nähkö keskeytyksiä päivittäisrutiineissanne vain ”elämänä.” Ne eivät ole vain
elämää; ne ovat sodankäyntiä. Ja kuolettavia yrityksiä kiskaista teidät pois Minun käsivarsiltani. Ei
kerralla, vaan vähitellen.”
”Vähitellen ja siitä kertyy PALJON. Oletteko koskaan huomanneet, kuinka 100 dollaria näyttää
paljolta rahalta, kunnes menette kauppaan ja lähdette sieltä muutaman ruokatavaran kanssa?
Jotenkin se 100 dollaria on kadonnut ja teillä on hyvin vähän näyttöä siitä.”
”No niin, näin vihollinen varastaa Minut pois teiltä. Paitsi, että hän tekee sen ajan kuluessa. Pieniä
ajan esteitä strategisesti asetettuina häiritsee koko päivää. Ja te ajattelette itseksenne, ”No niin,
okei. Minä vain kaksinkertaistan aikani Herran kanssa huomenna.”
Jeesus jatkoi… ”Ja huominen alkaa toisella keskeytysten sarjalla, mitkä jälleen pilaavat aikanne
Minun kanssani. Tämä EI ole elämää, tämä on SOTAA!”
”Te olette hyökkäyksen kohteena ja kaikkein tärkein asia elämässänne on maalitauluna –
suhteenne Minuun. Katsokaahan, kun he kerran saavat aikaiseksi tämän hitaan erottamisen –
mikä kestää yhdestä tai kahdesta päivästä yhteen tai kahteen viikkoon, melkein yhdessä yössä –
kun he saavat sen aikaiseksi, teidän tuomitsemisenne ei enää ole vakaata, päätöksenne eivät enää
ole pyhiä, asenteenne ei enää ole kärsivällinen ja pitkämielinen ja ystävällinen. Kärsimättömyys
hiipii kuvioihin. Ei vain teidän ulkopuolellanne olevia kohtaan, vaan itseänne. Te alatte
tuomitsemaan itseänne ja se leviää muihin, kunnes te olette kielteisessä spiraalissa.”
”Minä kutsun teitä nyt tarttumaan tähän päällekäyvään hirviöön ja potkaisemaan sen ulos
elämistänne. Kieltäkää siltä tila toimia. Nähkää se sellaisena, mikä se on ja annostelkaa aikanne
suojelevalla muurilla. Korkealla muurilla, jossa on tornit, nähdäksenne etenevän vihollisen ja
laittaaksenne hänet pakenemaan Totuuden nuolilla. Älkää antako hänen kiivetä muurille ja saada
teitä kiinni. Laittakaa hänet pakenemaan rukouksella, pahasta päästämisrukouksilla.”

”Ottakaa takaisin se, mikä on teidän – suloinen aika, jonka me jaamme keskenämme ja sallikaa
Minun varustaa teidät päivää varten. Tietäkää, että Minä olen kaivannut teitä kauheasti. Minä
kaipaan olla teidän kanssanne joka päivä ja kun näitä hyökkäyksiä tulee, Minä odotan teidän
huomaavan vihollisen jalkeilla ja laittavan hänet omalle paikalleen, elämänne ulkopuolelle.”
”Tulkaa sitten, Minun rakkaimpani. Tulkaa Minun lähelleni. Antakaa Minun halata teitä ja antaa
anteeksi teidän erehdyksenne viettämisestä aikaa Minun kanssani. Tässä Minun käsivarsillani te
tulette löytämään raskasta tykistöä vihollista vastaan. Te tulette löytämään selviä strategioita ja
ennen kaikkea te tulette löytämään lepoa sielullenne. Hankkiutukaa eroon tästä hyökkäysten
muurista meidän yksityisyyttämme vastaan ja levätkää Minun syvällisessä rakkaudessani teitä
kohtaan.”

