393. Jeesus sanoo… Te kunnioitatte Minua Huulillanne, mutta missä on Sydämenne?
Tämän vuoksi Läpimurtonne ovat kateissa
LÄPIMURROT KATEISSA… TE KUNNIOITATTE MINUA HUULILLANNE, MUTTA MISSÄ ON SYDÄMENNE
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Syyskuuta, 2016.
Clare aloitti… No niin rakkain perhe, minä oivallan nyt, että minulta ovat puuttuneet suurimmat
mahdollisuudet saada läpimurtoja korkeimpaan kutsumukseeni. Hyvät uutiset ovat, että Herra on
selkeyttämässä tätä meille ja jos me tottelemme ja olemme johdonmukaisia ja ahkeria, me tulemme
näkemään ihmeellisiä muutoksia tuottavuudessamme Taivaan Valtakuntaa varten joka päivä. Se pitää
sisällään meidän perheemme myöskin.
Kaikki alkoi, kun Ezekieliä vastaan hyökättiin jälleen, vielä uudella oudolla vaivalla, jota me emme
pystyneet diagnosoimaan. Meillä ei ollut aavistustakaan mikä se oli! Me tiesimme vain, että Herra salli
sen korjauksena, koska me saimme Jumalan Korjaus-viestin Raamatun Lupaukset-kirjasta. Ja Hän on
aina uskollinen näyttämään meille sen. Joka tapauksessa, aihe Ylpeys nousi esiin.
’Luo minuun puhdas sydän, oi Herra. Anna minun olla kuin Sinä kaikilla tavoillani.’ Jatkoin sen
laulamista uudelleen ja uudelleen, todella tuntien tuomitsemista, mutta en kyennyt tunnistamaan sen
lähdettä. Kun kuuntelin Hänen ääntään, en voinut uskoa sanoja, joita tuli Hänen suustaan…
( Jeesus ) ”Sinä kunnioitat Minua huulillasi, mutta missä on sinun sydämesi? Sinä laitat muut asiat
Minun edelleni, Clare. Joka aamu Minä odotan sinua, kuitenkin on aina jotakin tärkeämpää, joka tulee
ensin.”
”Tämän Minä haluan loppuvan. Sinä sanoit itse… Katso, mitä henkilö tekee ajallaan ja tulet näkemään,
missä heidän sydämensä on.”
( Clare ) Tämä oli niin ihmeellistä minulle, koska olin huomannut, että kun olin siivoamassa taloa ja
yrittämässä saada kaiken siistiksi, niin että voisin mennä rukoilemaan – aivan se nuhde tuli takaisin
minulle. Ja se oli minun mielessäni. Ajattelin aikaa… ’Oi voi. Minä en elä, niin kuin opetan. Tämä EI ole
hyvä.’
Sen jälkeen, kun Hän sanoi sen, muistin näyn, jonka Hän antoi minulle siitä, kuinka laitoin Hänet
odottamaan. Hän näytti minulle laivaa, joka oli tulossa satamaan ja suuri Kuningas tuli katsomaan
Morsiantaan – jonka, tietenkin, oli määrä tavata Hänet siellä. Mutta Morsian tuli rauhattomaksi ja
meni shoppailemaan, katsellen uutta pukua. Sillä aikaa, Kuningas tuli, eikä Morsian ollut paikalla.
Minä olin se Morsian. En voinut uskoa, että voisin olla niin epäkunnioittava, mutta oivalsin nyt, että
olin laittanut muita asioita ensimmäiseksi – järkeillen, että jos saan kaiken pois tieltä, voin todella
viettää aikaa Herran kanssa. Mutta se on petosta, koska koskaan ei saa kaikkea pois tieltä; aina on
jotakin muuta, joka vaatii aikaa. Ja joka tapauksessa, siihen mennessä, on hyvin väsynyt ja ei ole
parhaimmillaan. Oivalsin, että viestit olivat kärsineet, rukouselämäni oli kärsinyt, maalaus oli kärsinyt,
musiikkini oli erityisesti kärsinyt, koska olin niin ajautunut Martta-Martta touhuilemaan ympäriinsä.
Minä olin todella laittamassa maailman ensimmäiseksi.
( Jeesus ) ”Minä haluan olla ensimmäinen, ensimmäinen, ensimmäinen sinun elämässäsi. Ruumiin
toimintojen jälkeen, kuten kylpyhuoneessa käynnin, tulenteon ja jonkin yksinkertaisen syötävän.
Sitten Minä. Ei koirat, ei tämä tai tuo tai sähköpostien tarkistaminen.”
( Clare ) Herra, entä aviomieheni palveleminen? Sinä olet aina opettanut minulle kunnioittaa hänen
tarpeitaan, jopa kun se on hankalaa.

( Jeesus ) ”Hän myös voi odottaa. Minä haluan olla ensimmäinen, ennen aviomiestäsi, ennen koiraasi,
ennen kaikkea muuta paitsi sitä, mikä on äärimmäisen välttämätöntä.”
( Clare ) Ja olin vienyt koiranpentuni ulos aamulla, koska hän oli levoton. Mutta näen nyt, että hän voi
odottaa. Hänellä on vapaa pääsy mennä ulos, joten se ei ole ongelma. Ongelma on enemmänkin, että
hän haluaa leikkiä.
( Jeesus ) ”Minä lupaan sinulle, jos laitat Minut ensimmäiseksi, tulet näkemään todellisen käännöksen
musiikissa ja viesteissä ja taiteessa. Silloin kaikki tulee loksahtamaan järjestykseen, etkä tule
jahtaamaan häntääsi koko päivää, yrittäen saada kaikki tehdyksi, ennen kuin voit tehdä sitä, mitä
Minä pidän kaikkein tärkeimpänä asiana.”
”Talosi tulee VIIMEISENÄ. Lattiat, tiskit, mitä vain – se tulee ehdottomasti viimeisenä. Ei
ensimmäisenä, Clare, ei ensimmäisenä. Jos kunnioitat Minua tällä tavalla, Minä lupaan sinulle, kaikki
muu tulee loksahtamaan paikalleen. Palvelutoimi, maalaus, musiikki… oi, voi mikä käännös sinulle!
Tässä sinun jääräpäinen ylpeytesi tulee kaikkein ilmeisimmäksi. Hankkiudu eroon tästä ja Minä tulen
todella olemaan erittäin onnellinen Jeesus.”
( Clare ) Herra, pitääkö minun opettaa tätä ihmisille, joilla on pieniä lapsia ja velvollisuuksia?
( Jeesus ) ”Kyllä, tietenkin. Ja sinä tiedät, kuinka suoriutua siitä. Sinä teit niin Minun avullani kaikki ne
vuodet, kun olit yksinhuoltajana.”
”Sinut on estetty ja sokaistu – mutta jälleen, se on sinun materialistinen puolesi, joka haluaa kaiken
järjestykseen. Siksi Minä annoin sinulle Rahanvaihtajat Temppelissä- viestin Pyhistä Kirjoituksista. Sinä
olet elänyt ulkoisten asioiden vuoksi ja siksi olet pääasiassa turhautunut ja pettynyt kaikkein
tärkeimpiin tehtäviin.”
( Clare ) Herra, entä huilun soittaminen?
( Jeesus ) ”Minä haluan sinun harjoittelevan huilulla, se on hyväksi sinun sielullesi ja hengityksellesi.
Mutta ei varmasti enempää kuin tunti päivässä. 45 minuuttia on paras. Se todella tulee parantamaan
hengitystäsi ja laulamistasi.”
”Ja tämä OLEN Minä, Clare.”
( Clare ) Ja olin tavallaan ajatellut, että minun pitäisi tehdä täysi ehtoollispalvelus ja lukea Pyhin
Kirjoituksia Psalmeista, Uudesta Testamentista ja Vanhasta Testamentista. Siispä kysyin Häneltä…
Entä täysi ehtoollispalvelus ja Pyhien Kirjoitusten lukeminen ja rukoukset?
( Jeesus ) ”Joka päivä. Sinä olet johtaja, äiti. Sinulla on lapsia, jotka sinun täytyy kattaa rukouksella.
Kun nostat heitä Minun luokseni ehtoollispalveluksessa, Minä katan heidät Minun verelläni, Minun
suukoillani, Minun suojeluksellani, Minun huolellani heidän päivittäisistä tarpeistaan. Ei ole mitään,
mitä voisit tehdä, mikä olisi tärkeämpää, kuin ehtoollispalvelus.”
”Tämä olen Minä! Ei ole mitään, mitä voit tehdä. Minä en välitä, kuinka sinä tunnet, sinun
tottelevaisuutesi Minä tulen siunaamaan. Muista: jopa huonosti puhuttu ehtoollispalvelus tulee
tuomaan hedelmää. Minä tarkoitin sitä. Kuitenkaan yhdenkään sinun palveluistasi ei tarvitse olla
huonosti tehty.”
Hän nosti minun leukaani… ”Clare, tämä olen Minä, kaikki tässä on Minua. Minä tarkoitan sitä. Minä
ensin, ehtoollispalvelus ja lukemiset ja rukoukset, sitten maailma ja sen tekemiset. Pyydän… tämän
täytyy olla.”

( Clare ) Kyllä, Herra, Sinun avullasi, kyllä! Olen pahoillani ei korvaa sitä, kuitenkin, olen hyvin
pahoillani.
( Jeesus ) ”Minä annan sinulle anteeksi, Minun Sydämeni puoliso. Minä annan sinulle anteeksi. Nyt
sinä tulet näkemään asioiden kääntyvän. Tämä on ollut iso ongelma, joka on ollut poissa paikaltaan.
Nyt, kun olet katunut, me voimme mennä eteenpäin.”
( Clare ) Haluatko Sinä minun opettavan tätä, Herra?
( Jeesus ) ”Kyllä, tietenkin! Mitä sinä luulet? Sinä olet opettanut sivuaineen opiskelijoita. Nyt sinä tulet
opettamaan pääaineen opiskelijoita. Sinä et ole ainoa. Luuletko, että tämä on jotakin merkittävää
välitettäväksi eteenpäin?”
( Clare ) Luulen, Herra. Sumu alkoi hälvenemään päästäni ja kaikki selkeni ja kävi järkeen jälleen.
( Jeesus ) ”Näetkö, sinä alat jo voimaan paremmin. Se oli myös pahaksi sinun terveydellesi, koska olit
jatkuvan paineen alaisena, saada ’kaikki’ nämä asiat tehtyä, saadaksesi aikaa Minun kanssani.”
( Clare ) Herra, vain merkkinä minulle, että tämä todella olet Sinä, eikä demoni, pyydän, voisitko Sinä
ottaa tämän fibro kivun alas kolmoseen?
( Jeesus ) ”Katsotaanpas. Kuinka kipeästi sinä haluat aviomiehesi olevan ylhäällä ja ympärillä?”
( Clare ) Oi Herra, Sinä tiedät vastauksen tuohon.
( Jeesus ) ”Sitten ole tyytyväinen neloseen. Juuri nyt, olet viitosessa, matkalla kuutoseen. Jos Minä
vähennän sen neloseen, silloin myös hänellä tulee olemaan se, mitä hän tarvitsee, kyetäkseen
nousemaan ylös ja työskentelemään.”
( Clare ) OK. Hän piteli minua tiukasti Hänen sydäntään vasten.
( Jeesus ) ”Oi Clare, tiedä, että Minä rakastan sinua niin kovin syvästi ja Minä tarvitsen sinun
yhteistyötäsi näissä asioissa. Siksi Minä otan ne esille sinun päätettäväksesi. Meillä ei ole aikaa tähän…
sinulta on puuttunut merkittäviä läpimurtoja, sinun tärkeysjärjestyksesi vuoksi. Ja sinä tiesit
paremmin. Siispä, mitä tapahtui? Sinä laitat maailman ensimmäiseksi, hyvin yksinkertaisesti. Ja nyt
sinä aiot työntää sen takaisin sinne, minne se kuuluukin, päivän viimeisen viimeiseksi ja vielä sen
viimeisemmäksi asiaksi.”

