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MINÄ TULEN ENNALLISTAMAAN TEIDÄN SIELUNNE
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Lokakuuta, 2015.
( Clare ) Herra siunaa teidät, kallisarvoiset Sydänasukkaat. Kiitos teille niin paljon rukouksistanne –
minä todella, todella arvostan sitä. Ja tämä on hyvin lyhyt viesti tänä iltana. Olen ollut rukouksessa
noin 10 tuntia ja olen niin uupunut. Herra antoi minulle jotakin, mutta se on lyhyt ja suloinen.
Kuten tiedätte, meidän kallisarvoinen Brunomme lähti eilen Taivaan rannoille. On ollut todella kova
päivä vain sen käsittelemisessä.
Herra aloitti… ”Kärsimys saattaa kestää yön yli, mutta ilo tulee aamulla. Mitä kärsit nyt Maapallolla,
tulee mitä varmimmin tuomaan sinulle kunniaa Taivaassa. Vaikka Minä olen hyvin tietoinen, että se ei
ole sinun motiivisi. Minä tiedän, kuinka sinä rakastat Minua, Clare, ja olet halukas alistumaan
koettelemuksille, joita Minä sallin sinun elämääsi. Ne ovat vahvistamassa sinua, Minun Rakkaani, niin
että sinä et tule perääntymään mistään vastoinkäymisestä.”
”Ne ovat puhdistuksen tulet, todistaaksesi, että rakkautesi Minuun on puhdasta tulessa puhdistettua
hopeaa, kiiltävää ja polullasi olevien esteiden yli silmäilevää. Kuinka Minä toivonkaan kaikkien teidän,
Minun Ihmiseni, olevan antamatta periksi koettelemuksessa. Minä tiedän, että sinä joskus tunnet
halua lopettaa, mutta niille teistä, jotka ette lopeta, on Voittajan Kruunu odottamassa.”
( Clare ) Herra, arvelen, että Sinä tiedät, että se ajatus on käynyt mielessäni, mutta ei vakavissaan,
toivon… vain tunne, että tämä matka on tulossa liian ankaraksi ja liian pitkäksi. Minä olen väsymässä,
Jeesus.
Se, mitä minä tässä haluan välittää, on, että kun on palvelutoimessa, on maalitauluna. Jos et tee
mitään vahinkoa pimeyden valtakunnalle, he eivät aiheuta hankaluksia sinulle – et ole minkäänlainen
uhka. Mutta, jos teet vahinkoa pimeyden valtakunnalle ja sieluja tulee Herran luo palvelutoimesi
ansiosta ja armot, jotka virtaavat palvelutoimesi kautta, silloin he asettuvat jonoon!
Olen nähnyt ne kiertyneenä korttelin ympäri, odottamassa saada lupaa saada kuristaa minua ja suurin
osa heistä tulee käännytetyksi pois. Kuoleman toimeksiantoja, joita ette uskoisi. Ja muun kaltaisia
toimeksiantoja, vuosikymmenien ajan. Herra on uskollinen suojelemaan minua, mutta joskus Hän
sallii asioita, että koskettaisin maata.
Meidän Brunomme tilanteessa paholainen välittömästi oli tulossa tuomitsemaan minut, että tein
jotakin väärin, että olin synnissä ja että siksi koirani kuoli ja niin edelleen ja edelleen. Herra oli hyvin
vahvana ja sanoi, ”Sinä et tehnyt mitään. Sinä et tehnyt mitään, sinä et ollut syyllinen.” Ja se auttoi, se
esti tulisia nuolia laskeutumasta sydämeeni ja sanoen, että se oli minun syytäni. Mutta, Herra vakuutti
minulle, että mikään ei ollut minun syytäni, tämä oli jotakin, minkä Hän salli tiettyjen sielujen
puolesta, jotka ovat helvetin partaalla juuri nyt.
( Jeesus ) ”Kyllä, lannistaminen voi asettua aloilleen, jos et ole hyvin, hyvin huolellinen ja et
vastaanota vihollisen vihjailuita. ”Näetkö millainen Jumalasi on? Karski, raaka, rankaiseva – ei
suojeleva. Vetäydy pois tältä polulta, Hän laittaa sinut vain kärsimään enemmän, jos jatkat Hänen
palvelemistaan sillä tavalla. Lopeta, kun vielä olet voitolla.” ”Ei väliä, kuinka kovasti yrität miellyttää
Häntä, sinä aina teet jotakin väärin ja Hän rankaisee sinua. On sinun syysi, loppujen lopuksi, että
koirasi kuoli – sinulla yhä on vikoja ja syntiä elämässäsi, siispä Hän rankaisee sinua”.”

”Vihollinen tulee pilkkaamaan sinua tällä ja pahemmalla, jos annat hänen. Nämä ovat hänen
työkalujaan: Alakuloisuus ja Tuomitseminen. Mutta vähänpä hän näkee, kuinka kärsiminen puhdistaa
sielua ja ottaa häneltä pois hänen saaliinsa. Jos paholaiset todella ymmärtäisivät, kuinka monia sieluja
pelastetaan joka kerta, kun Minä sallin koettelemuksia Minun Uskollisteni elämissä, hän nopeasti
lopettaisi operaationsa heitä kohtaan.”
”Mikään ei toimi hänen eduksensa, kaikki kääntyy ansioksi Minun käsiini. Minä tiedän, kuinka sinä
tunnet, Clare, ja Minä tiedän, kuinka lopen uupunut sinä olet, mutta läpimurto on tulossa. Minä olen
sinun kanssasi ja kaikki, mitä sinun täytyy tehdä, on, antaa Minulle myöntymyksesi ja tukeutua
Minuun koko sydämelläsi, mielelläsi ja voimallasi. Minä tulen tekemään loput. Minä tulen
loppuunsaattamaan sen kaiken, sinun osasi on pitää kiinni Minusta, eikä koskaan päästää Minua
menemään.”
”Minä haluan kaikkien Minun Sydänasukkaitteni vetäytyvän Minun Sydämeeni, kun maailma on vielä
liian karski. Tulkaa ja haudatkaa itsenne rukoukseen ja anomiseen. Antakaa Minun kietoa teidät
armon peittoon, joka on juuri teitä varten tehty, ennallistaakseen teidän sydämenne ja mielenne.
Tässä paikassa Minä tulen parantamaan. Tässä paikassa Minä tulen voimistamaan, antamaan
viisautta, periksiantamattomuutta ja ennen kaikkea harjaannuttamaan teitä rakkaudessa ja
uhrauksessa, kunnes teidän kuvanne heijastaa Minua maailmalle. Tulkaa, älkääkä salliko paholaisten
uuvuttaa teitä loppuun, vetäytykää tähän turvalliseen paikkaan, missä on parannusta ja lepoa.”
”Minä pitelen teitä hellästi siellä, Minun Rakkaani. Minä hoidan teidän haavanne ja ennallistan teidän
sielunne.”
”Tulkaa.”
( Clare ) Halusin vain laittaa tähän pienen lisähuomautuksen. En tiedä, kuinka kauan minulta tulee
viemään toipua tästä, tunteen tasolla on ollut todella rankkaa. Jos viestit ovat lyhyitä ja niitä ei ole
ollenkaan muutamaan päivään, te ymmärrätte. On vain niin paljon ollut meneillään, yritän saada
tasapainoni takaisin. Arvelen, että voisitte sanoa, että olen saanut tasapainoni, Minä olen vain niin
ehtynyt ja minun tarvitsee viettää paljon aikaa rukouksessa voimistuakseni. Ezekielin myös – meidän
molempien. Tämä on sitä aikaa vuodesta, kun vihollinen suunnittelee joitakin pahimpia hyökkäyksiään
ihmisiä vastaan.
Olen kuullut sanottavan, johtaen Halloweeniin, on hyvin raskasta aikaa, jolloin kirouksia langetetaan,
koska vihollinen haluaa tehdä niin monia uhrauksia heidän ”jumalalleen” hänen oletettuna epäpyhänä päivänä. He haluavat tehdä uhrauksia hänelle ja saada hänen suosiotaan. Siispä, Halloween on
aina suuren, suuren pimeyden aikaa.
Ja sitten tietenkin, silloin he tekevät kirouksia ja täyden kuun jälkeen kiroukset laskeutuvat. Siispä,
Herra on suurempi kuin mikään kirous. Hän on meidän suojeluksemme. Hänen rakkautensa ja Hänen
armonsa ja Hänen suojeluksensa on meidän kanssamme. Mutta ymmärtäkää, tämä on hyvin pimeää
aikaa vuodesta ja te tulette näkemään enemmän lannistamista, enemmän selkkauksia, enemmän
kuolemia, enemmän sairauksia, enemmän menetyksiä tähän aikaan vuodesta siitä syystä. Pimeys on
lisääntymässä.
Herra kertoi meille, ei kovin kauan aikaa sitten, että uusia ulottuvuuksia on avattu, että enemmän
demoneita tulee Maapallolle. Herra sallii tämän – Hän on keräämässä ne kaikki yhteen ja laittaa ne
kiinnipidettäväksi pitopaikkaan Millenniumin, Tuhatvuotisen Valtakunnan, loppuun asti. He
menettävät vapautensa, joka heillä oli toisessa taivaassa ja heidät tuodaan yhteen täällä, että heidät

kerättäisiin ja laitettaisiin pois tietyksi ajaksi, niin että he eivät voi vaikuttaa ihmiskuntaan ja se
tapahtuu tuhatvuotisen hallinnon aikana.
Siispä pahuus on lisääntymässä, mutta Herralla on suunnitelma ja Hänellä on jotakin, jota Hän on
tekemässä. Meidän täytyy vain olla antamatta periksi ja kun asiat tulevat liian vaikeiksi täällä
ulkopuolella, vetäydymme Hänen sydämeensä ja sallimme Hänen palvella meitä. Palvella Häntä
ylistäen ja kiittäen, jopa vastoinkäymisissä. Laulaa Hänelle. Sallia Hänen palvella teitä myös. Sallia
Hänen lohduttaa teitä. Antakaa Hänelle paljon aikaa ennallistaa sielunne.
Minä rakastan teitä kaikkia ja arvostan teidän rukouksianne, että nopeasti palautuisimme tästä. En voi
odottaa, että pääsen Taivaaseen ja nähdä kaiken sen, mitä Herra on saattanut loppuun tämän
uhrauksen ja kärsimisen ajan aikana. En vain voi odottaa nähdäkseni, mitä Hän on tehnyt. Mutta olen
positiivisen vakuuttunut, että vihollinen on menettänyt suuren jalansijan sieluineen, koska Herra tuo
hyvää kaikesta. Hän on niin ihmeellinen.
Jumala siunaa teidät.
Pyydän huomatkaa…
Meidän nettisivullamme jesus-comes.com te tulette löytämään linkit 3:een E-kirjaan – Rakkauskirjeitä
Jeesukselta Osa 1 & 2 ja myös E-kirja, missä on kaikkein tärkeimmät ohjeet Jäljelle Jääneille, minkä
Herra on pyytänyt meitä osassa 9, sarjassa ”Jeesus puhuu siitä, mitä on tuleva”, että meidän pitäisi
tulostaa nämä ohjeet ja laittaa ne kotonamme jonnekin, missä ne ovat näkyvillä ihmisille, jotka tulevat
asuinpaikkaamme lähtömme jälkeen, etsimään vastauksia…
Vihollinen tekee kaiken vallassaan olevan poistaakseen kaikki internetissä olevat vastaukset ja tiedot,
jotka auttaisivat Jäljelle Jääneitä. Siksi säästäkää nämä rakastavat ohjeet tietokoneellanne ja
tulostakaa Ohjeet Jäljelle Jääneille, mikä on Hänen toiveensa meille tehdä niin…

