369. Jeesus sanoo…
Minun Morsiameni, luovuttakaa Elämänne & Seisokaa Minun vieressäni
LUOVUTTAKAA ELÄMÄNNE & SEISOKAA MINUN VIERESSÄNI
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Elokuuta, 2016.
Jeesus aloitti… ”Minä kutsun teitä, Minun Morsiameni, luovuttamaan elämänne ja seisomaan Minun
vieressäni tässä kisassa Saatanan tyranniaa vastaan tässä maassa ja maailmassa. Minä kutsun teitä nyt
ja seuraavan kolmen vuoden ajan luovuttamaan agendanne olla Taivaassa ja antaa Minulle koko
sydämenne, uhrauksena tämän maan ja maailman puolesta.”
”Niin kuin Amerikka menee, niin menee muu maailma. Ja nyt se on teidän mandaattinne Minun
Puolisonani, seisoa sen puolesta mikä on oikein. Tukekaa Minua. Rukoilkaa, uhratkaa jokainen risti,
mikä teille on annettu, että Minun Valtakuntani tulisi, Minun Tahtoni tapahtuisi. Te, esirukoilijoina,
olette seisomassa koko maailman pelastuksen kannalta ratkaisevassa kohdassa. Niin kuin tämä maa
menee, niin tulee muu maailma seuraamaan perässä ja tämä on vasta alku pahan puhdistamiselle
koko maailmassa.”
”Voinko Minä laskea sen varaan, että te tuette Minua? Voinko Minä laskea sen varaan, että te
lopetatte Minun viestintuojieni lyömisen ja rukoilette sitä, mikä on todella tärkeää Minulle? Voinko
Minä luottaa, että te keskitytte Minun agendaani, pikemminkin kuin uskonnollisiin agendoihinne ja
löydätte vikaa jokaisesta ja kaikesta, mitä Minä lähetän teille?”
”Jotkut teistä ovat niin kietoutuneet omiin mielipiteisiinne ja omiin elämiinne, että te kieltäydytte
kuulostelemasta Minun viestintuojiani. Teille Minä sanon: vahvistakaa, sitä mikä jää jäljelle, etten
Minä tule ja ota jopa sitä pois teiltä. Kulkekaa suoraa ja kapeaa polkua, ei lihanne ja mielihalujenne
polkua. Luovuttakaa elämänne Minulle, luovuttakaa mielipiteenne, poliittiset ja uskonnolliset
agendanne. Luovuttakaa kriittiset henkenne ja lopettakaa repimästä Minun Valtakuntaani ja ihmisiä
kappaleiksi.”
”Ne teistä, jotka eivät tule kuulostelemaan tätä viestiä, tulevat huomaamaan elämän lisääntyvässä
määrin vaikeammaksi, kun Minä sallin teitä seulottavan, kuin ei koskaan aikaisemmin. Ehkä silloin
teille valkenee, että te ette ole keräämässä Minun kanssani, vaan jakamassa ja hajottamassa. Ehkä te
sitten oivallatte, jopa kuten Amerikan omatunto on oivaltanut, että hän on ollut unessa realiteetteihin
nähden ja sallinut kansakuntansa tulla varastetuksi pala palalta.”
”Elämissänne, kun asiat otetaan teiltä pois, tuletteko heräämään ja lopettamaan Minun ruumiini
jakamisen? Minä annan teille tämän sanan nyt, koska Minä olen kipeästi pettynyt teihin. Siinä, missä
Minä oletin luottavani teihin saadakseni tukea ja rohkaisua, te olette purkaneet ja tuhonneet. Ehkä te
tulette näkemään tämän, kun viikot kuluvat, ja te huomaatte, että asiat ovat jakaantuneet ja otettu
pois teidän elämistänne. Herätkää, ne teistä, jotka ajattelette olevanne Minua varten! Herätkää ja
seisokaa oikealla puolella.”
”Ja te, Minun Morsiameni, jotka olette uskollisesti seisseet Minun kanssani tällä kanavalla. Minä tulen
vierailemaan luonanne hienoimpien siunausteni kanssa ja pitelemään teitä hellästi Minun
Käsivarsillani, missä Minä tulen ennallistamaan sielunne. Juokaa Minun sydämeni elävistä vesistä,
juokaa syvältä ja tulkaa ennallistetuiksi, virkistetyiksi ja valmistelluiksi edessä olevia taisteluita varten.
Minun kanssani ja Minua varten, te tulette tekemään urhoollisesti.”

