283. Jeesus sanoo… Minä odotan teitä aikamoisella Kaipauksella…
Ettekö voi nähdä Vihollisen Taktiikkaa?
MINÄ ODOTAN TEITÄ AIKAMOISELLA KAIPAUKSELLA… ETTEKÖ VOI NÄHDÄ VIHOLLISEN TAKTIIKKAA
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Huhtikuuta, 2016.
( Clare ) Meidän Herramme Jeesuksen kallisarvoinen rauha ja armo ovat meidän kaikkien kanssamme,
Sydänasukkaat. Te tiedätte, millaista on, kun on kiireisenä maailmassa ja on vaikeaa viimein saada
mieli asettumaan ja menemään ylistykseen? Olen vasta saamassa takaisin terää rukoukseeni, kaiken
”kiiretyöni” jälkeen.
Ja ylistyksen aikana, pystyin viimein keskittymään ja todella menemään pyhään paikkaan Herran
kanssa. Ja en mene yksityiskohtiin, mutta kuten olen jakanut kanssanne menneessä, että on olemassa
paikka Hänen olemuksessaan, missä jokainen henkilö, ainutkertaisia kun ovat, täyttää halun Hänessä
ja sitä ei kukaan toinen voi täyttää. Ja siksi Hän on niin murheissaan, kun Hän menettää sielun
viholliselle.
Mietin hiljaisesti Taivaaseennostoa – ja tavallaan valittamassa, tiedättehän? Ei mitään ääneen, mutta
on kuin… ”Vie niin KAUAN, Herra, niin kauan! Niin monia pettymyksiä. Olen lopen uupunut, lopen
uupunut, lopen uupunut kaikista viivästyksistä. Oi, milloin Sinä koskaan olet tulossa?” Ja tällaista
mietin, oletettavasti itsekseni. Mutta kun olet Hänen läsnäolossaan – unohda se! Mikään ei ole
itsekseen. Hän näkee ja kuulee kaiken. Ja Hän murtautui minun yksityiseen pieneen keskusteluuni,
katsoen alas minuun, suurella myötätunnolla ja Hän sanoi…
( Jeesus ) ”Minä tiedän, miltä sinusta tuntuu.”
( Clare ) Vastasin… ”Sinä tiedät?”
( Jeesus ) ”Kyllä, Minä tiedän tarkalleen, miltä sinusta tuntuu.”
( Clare ) Mutta kuinka Sinä pystyt?
( Jeesus ) ”Koska Minä odotan sinun tulevan Minun luokseni, koko sydämestäsi, rukoukseen. Minä
odotan ja Minä odotan ja Minä odotan. Ja Minä kuuntelen sinun kertovan Minulle… ”Minä olen pian
siellä, Herra!” ja Minä jatkan odottamista. Joskus päiviä. Siispä näet, Minä tiedän, miltä sinusta
tuntuu.”
( Clare ) Oi, se on kauheaa, Herra!
( Jeesus ) ”Minä tiedän.”
( Clare ) No niin, millaista on, kun minä viimein tulen?
( Jeesus ) ”Taivaallista.”
( Clare ) Hymyilin. Olin myös ajattelemassa… ”En halua olla yksi niistä, jotka opettavat Jumalasta,
eivätkä ole rakastuneita Häneen.” Hänen rakastamisensa ja palvelemisensa on yksi asia, mutta
rakastuneena oleminen? No niin, se on aivan toista. Minä haluan aina olla rakastunut Häneen.
( Jeesus ) ”Minä kerron sinulle yhden asian kuitenkin, Taivaaseennosto tulee olemaan silloin, kun sitä
vähiten odotat.”

( Clare ) Oi Herra, lakkaa kiusaamasta minua! Ihmettelin itsekseni… ”Milloin se mahdollisesti voisi olla?
Mikä tilanne se voisi mahdollisesti olla? Ehkä minä olen unessa? Minä en odottaisi Häntä, jos olisin
unessa…”
Juuri siihen aikaan, näin itseni hääpuvussa ja olimme tanssimassa ympäri tanssilattiaa. Olin aikeissa
laittaa ”Draw Me Close To You” (=Vedä Minut Lähellesi)-laulun toistolle jälleen ja Hän sanoi…
( Jeesus ) ”Anna Minun valita seuraava laulu.”
( Clare ) Hän valitsi Terryn laulun… ”We Glorify The Lamb” (=Me Annamme Kunniaa Karitsalle) ja minä
ylistin Häntä. Jälkeen päin kysyin Häneltä… ”Herra, onko Sinulla mitään sanottavaa meille?”
( Jeesus ) ”Todella Minulla on, suloinen Morsian. Minä tiedän, kuinka te kaikki olette odottaneet ja
odottaneet ja odottaneet Minua. Ja Minä tiedän, miltä teistä tuntuu, koska Minä odotan ja Minä
odotan ja Minä odotan teidän tulevan Minun luokseni koko sydämellänne, koko mielellänne. Se voi
toisinaan olla hyvin pitkä odotus. Minä ymmärrän tämän maailman pohjavirtaukset, jotka vetävät
teidät sen valtavaan valtamereen. Ja Minä haluan kertoa teille, teidän täytyy käyttää suurta voimaa
uidaksenne pois sen aaltojen imusta.”
( Clare ) Mielenkiintoista, että Sinä sanoit sen, aaltojen imusta. Kaksi viimeisintä päivää minä olen
tarkoituksellisesti ollut välittämättä sähköpostiviesteistä ja internetistä, koska halusin Sinun saavan
sen ajan.
( Jeesus ) ”Ja olet nähnyt, kuinka vaikeaa on paeta viettelevää voimaa, joka tulee sellaisista asioista
kuin ”sinun täytyy tehdä tämä, sinun täytyy tehdä tuo.” Se on syyllistämistaktiikkaa, jota vihollinen
käyttää ottaakseen sinut pois Minulta. ”Sinä et ole vastannut sähköposteihisi, et ole tarkistanut
kanavaa, et ole tiskannut, jne. jne.” Kyllä, syyllisyys toimii. Tarkoitan, ellet ole nokkelampi kuin
vihollinen.”
”Clare, viimeiset kaksi päivää Minä olen antanut sinulle armon uida pois aaltojen imusta,
pohjavirtauksesta, joka niin nopeasti nielaisee sinut ja vetää sinut kauas tämän maailman valtamerelle
ja pois Minun luotani. Minä olen auttanut sinua pitämään mielessä, ”Vain yksi asia on tarpeellinen ja
Maria on valinnut paremman osan”.”
”Katsokaahan Minun Rakastetut Morsiameni, tätä tämä vaatii. Taivasten Valtakunta otetaan todella
väkivalloin – ne, jotka tekevät väkivaltaa lukemattomille vähäpätöisille asioille, joita tulee mieleen
joka päivä, vaatien huomiotanne. Ne ovat asioita, joilla saattaa olla tarkoitus elämässänne, mutta jos
katsotte huolellisesti, tulette huomaamaan, että ne nousevat vahvasti mieleen rukousaikana. Ne
tulevat teitä vastaan ja taivuttelevat teidät hylkäämään Minut ja tekemän muita asioita.”
”Rukousaikana te alatte hiljentämään mieltänne ja keskittymään Minuun. Se raivostuttaa demoneita,
jotka sanovat… ”Oi, et aloita!! Sinä et ole ripustanut pyykkejä, et ole soittanut takaisin, et ole
kuunnellut viestejäsi, et ole tehnyt päivällistä.” Ja niin edelleen ja edelleen.”
”He käyttävät mitä tahansa voivat teitä vastaan, pakottaakseen teidät vetäytymään pois rukouksesta.
Mitä tahansa. Ja mitä vastuullisempi ja ahkerampia te olette, mitä perfektionistisempia te olette, sitä
enemmän te sanotte itsellenne, ”Minun ei pitäisi rukoilla nyt – en ole viimeistellyt taloustöitäni vielä.”
”Minä haluan teidän, Minun Morsiameni, laittavan nuo äänet pois päästänne ja kohtelevan
rukousaikaanne suurimpana vastuunanne, mitä teillä on. Koska se ON. Monet teistä on kasvatettu, ei
– USEIMMAT teistä on kasvatettu näkemään ”vapaa-aika” palkkiona sen jälkeen, kun olette tehneet
kaikki askareenne. Useimmat teistä rinnastavat rukouksen ”vapaa-aikaan”. Ei niin! Rukouksen pitäisi
tulla ennen mitään työtä, millä ei ole aikarajaa, kuten lasten vieminen kouluun. Maailman

tärkeysjärjestykset ovat ylösalaisin. Ja kenenkä te luulette järjestäneen ne sillä tavalla? Jos te ette saa
hyvää henkilöä tekemään pahoja asioita, laittakaa heidät lyömään laimin rukousta ja se aloittaa
heidän moraalisen heikkenemisensä.”
”Laittakaa vaatimuksia heidän eteensä sukulaisten taholta ja sitten lävistäkää vaatimukset
syyllisyydellä, niin että he eivät voi torjua heitä. En sanonut ilman hyvää syytä, että ne, jotka
rakastavat äitiä, isää, vaimoa, aviomiestä ja lapsia enemmän kuin he rakastavat Minua, he eivät ole
Minun arvoisiani.”
”Aina tulee olemaan demoneja, jotka inspiroivat tyytymättömyyteen joitakin perheenjäseniä, kun te
ette kumarra heidän vaatimuksilleen. Oletteko te halukkaita kohtaamaan heidät ja menettämään
heidän kiintymyksensä Minun vuokseni? Tottelevaisuus on jotakin, mitä ei jokaiselle anneta. Teillä ei
koskaan ole mitään pakkoa totella jotakin, kun se loukkaa omaatuntoanne tai Evankeliumeja. Tätä
varten tarvitaan suurta erottamiskykyä. Demoneiden on niin helppoa vääristellä tärkeysjärjestyksiä,
aiheuttaakseen syyllisyyttä. ”Kunnioita vanhempiasi” ei tarkoita synnin tekemistä vanhempien
puolesta. ”Kunnioita aviomiestäsi, vaimoasi”, ei tarkoita synnin tekemistä heidän puolestaan. Teillä ei
ole mitään velvollisuutta elää sitä elämää, jota vanhempanne haluavat teidän elävän, pikemminkin
teidän tulee seurata Minua elämän polullanne.”
( Clare ) Sanotaan, jos esimerkiksi vanhempanne haluavat teidän olevan lääkäri ja te tiedätte, että
Herra kutsuu teitä lähetystyöhön – teillä ei ole mitään velvoitetta miellyttää heitä. Teillä on
velvollisuus miellyttää Herraa.
( Jeesus ) ”Kun moraaliset velvoitteet törmäävät perheen kanssa, niin usein tekosyitä keksitään, että
vain vältettäisiin yhteenotot ja säilytettäisiin rauha. Jos elätte ei-uskovan puolison, vanhemman tai
perheenjäsenen kanssa, älkää langetko omahyväisenä olemisen ansaan. Löytäkää rauhallisia tapoja
yhteenottojen ohi, kun voitte, mutta jos pakko tulee eteen, ottakaa jalansijanne ja kunnioittakaa
Minua. Monta kertaa Minä työskentelen vihamielisen perheenjäsenen kanssa, antaakseni heille
esimerkin ja tuodakseni heidät itselleni.”
”Paholaiset tulevat jatkuvasti synnyttämään selkkauksia, riistääkseen teiltä rukousaikanne. Siispä,
olkaa varautuneita pitkässä juoksussa puolustamaan sitä, mikä on oikein.”
( Clare ) No niin Herra, entä sitomisrukouksen sanominen?
( Jeesus ) ”Kyllä. Sitomis- ja päästämisrukoukset ovat hyvin tehokkaita pysäyttämään demonien
liikenne kodissanne. Uskovana, kodissanne elävänä, teillä on oikeuksia pahan yli ja te voitte rukoilla
sitä vastaan ja vastaanottaa enkelien avustamista. Mutta olette aika rajoittuneita pahoja henkien töitä
kohtaan, joita talossanne asuvien suostumuksella on talossanne. Silti rukouksenne ovat voimakkaita ja
hyvin usein, kenen hyvänsä puolesta rukoilettekin, poistaen heidän demoninsa ja heidän seuransa, he
eivät tiedä, mikä heihin iski. Vain yhtäkkiä, sorto ja mielijohde tehdä pahaa lähtevät – ilman mitään
selitystä.”
”Tämä on Jumalan lasten perintö. Vapaus vihollisen sorrosta ja rajoituksista. On monia kertoja, kun
Minä testaan teidän rohkeuttanne ja armeliaisuuttanne ja niinpä on oleellista, että pysytte lähellä
Minua, niin että tiedätte, missä ajanjaksossa olette. Onko nyt aika olla sovitteleva vai aika seisoa
jalansijoillanne?”
”Minä kerron nämä asiat teille, Minun Lapseni, koska monet teistä elävät sortavissa ympäristöissä ja
ovat hämmentyneitä, että totellako vanhempianne, aviomiestänne tai varustaako vaimoanne. Milloin
tahansa pyyntö tulee, mikä vaarantaa omantuntonne tai innoittaa syyllisyyttä, olkaa varuillanne. Se
on vihollisen juoni.”

”Todella, mitä te olette valmiita kärsimään Minun puolestani? Oletteko halukkaita menettämään
suosion ihmisten silmissä? Kutsukaa Minua näinä hetkinä ja Minä tulen ohjeistamaan teidät ja
johdattamaan teidät avoimeen paikkaan, missä te voitte löytää rauhan Minun läsnäolossani, ilman
ihmisten sotkeentumisia. Älkää koskaan pelätkö kutsua pahaa pahaksi, älkää koskaan pelätkö
puolustaa, kun tiedätte olevanne oikeassa. Se tulee ennemmin tai myöhemmin tuomaan teille
yhteenottoja, siispä mitä pikemmin hallitsette pelkonne, sen enemmän vapautta teillä tulee olemaan
pitkällä tähtäyksellä. Muistakaa: Min olen aina kanssanne, vieressänne, sisällänne ja Minä tulen
luoksenne ja annan teille lohdun vihasta, jolle te saatatte itsenne alttiiksi Minun puolestani.”
”Minä rakastan teitä, Minä ohjaan teitä, Minä olen kanssanne. Te olette Minun. Älkää antako
kenenkään ihmisen väittää, että heillä on herruus ylitsenne. Te olette Jumalan lapsi.”

