115. Jeesus puhuu koskien Amerikan hallinnon taloudellista romahdusta
25.08.2015 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle Herra johdattaa meitä, rakkaat sydänasukkaat
Minä olin tänään todella surullinen. En tiennyt, mistä se johtui, mutta sydämeni tuntui äärimmäisen
raskaalta. En ole täsmällisen varma, mitä se oli, koska jotkin asiat ISIS:n suhteen olivat nousussa,
mutta on myös monia asioita, joita tapahtuu tässä maassa.
Mennäkseni takaisin Herran sydämeen – Kyllä, Hänen sydämensä oli todella... Tunsin vain sellaista
SURUA vatsani pohjassa, sielussani. Vain... sellaista surua.
Niin, aloin ylistään Herraa, ja minun täytyy kertoa teille, että oli todella vaikeaa saada viestiä tänä
yönä. Oli kaikenlaista häiriötä ja keskittymisen vaikeutta minun puolestani, minun osaltani. Yhdessä
vaiheessa valheen henki pääsi sisään ja tiesin, ettei kaikki ole oikein, niinpä lopetin. Mieheni Ezekiel
auttoi minua erottelemaan ne ja... me pääsimme irti SIITÄ tilanteesta! Kiitos Herra uskollisuudestasi.
Minä VIHAAN niitä – Minä niin VIHAAN niitä!
Ok, nyt oikeasta viestistä ja siitä, mitä Herra tahtoi sanoa tänä yönä:
Herra, aistin tämän raskaan surun sydämessäsi. Sinä olet pukeutunut mustaan – mustaan smokkiin, ja
minulla on ylläni musta satiini iltapuku, jota koristaa kullatuttu vaaleanpunainen ruusu vyötäröllä.
Olet pyytänyt minua rukoilemaan lasteni puolesta ja kertonut, että heitä ollaan lähettämässä takaisin
minulle. Mitä tämä kaikki on? Myöskin, näen silmistäsi virtaavan surun kyyneleitä.
Hän aloitti...
“Tämä koskee suuren kansakuntasi taloudellista romahdusta. Tulee olemaan raskaat seuraukset:
Kodittomuutta ja nälkää. Kuolemaa johtuen puutteellisesta lääkityksestä. Silloin, joissain tapauksissa
elävät kadehtivat kuolleita. Mellakoita, epäjärjestystä, tappeluita kadulla – jopa sinun kotikadullasi,
kun ihmiset etsivät ruokaa. Olemme menossa kohti hyvin synkkää aikaa. Sinun ei tarvitse huolestua,
Minä suojelen tätä omaisuutta, tätä taloa, kaikkea, millä on merkitystä sinulle, tullaan suojelemaan.
Tulee tosin olemaan murheellisia seurauksia monille muille.”
Ja tietenkin, suoralta kädeltä, mitä minä teen? Huolestun... “Enkö sanonut, että älä huolestu?”
Tiedän, Herra. Mutta ajattelin sähköä. (Ajattelin, että ehkä katsoa tuulivoima generaattoria, tai jotakin
vastaavaa. Ezekiel kääntyi Herran puoleen puolestani, ja saimme peukalot alas.)
“Älä huolehdi mistään, Minä olen teidät kokonaan suojannut.”
Ok, no, mikä on viestisi tänä yönä? Tiedäthän, kaikki ryntäävät varautumaan ennen kuin romahdus
tulee.
“Kaupankäynti tulee jatkumaan. Nettikauppa tulee jatkumaan. He, jotka ovat riippuvaisia
hallituksesta, tulevat kärsimään. Toimistot sulkeutuvat ja toimeentulo shekit jäävät tulematta. Se
tulee luomaan suurimman häiriön. Sen takia Minä olen kieltänyt sinua olemasta missään tekemisissä
valtion ja sen alaisuudessa toimivien tahojen kanssa. Ja syystä, että sinä olet Minun palvelijani ja sen
vuoksi Minä maksan palkkasi. Älä huolehdi, Minä tulen suojaamaan sinut. Jotkut heistä, jotka ovat
katsoneet sinua alaspäin pilkaten ja halveksien, tulevat sinun luoksesi apua pyytäen. Se on Minun
oikeuttani, että leikkikentät tasaantuu.”
Herra, tämä viesti tulee aiheuttamaan sekasortoista pelkoa.
“On parempi olla varautunut, kuin tulla yllätetyksi.”
Entä miten pärjäävät ne Sinun ihmisistä jotka ovat riippuvaisia sosiaali turvasta?

“Vaivoin, mutta en jätä heitä avuttomiksi. Eivätkö he ole arvokkaampia Minulle kuin varpuset, jotka
Minä ruokin joka päivä? Minulla on Minun ihmiseni, Clare. Minun ihmiset, jotka olen sijoitellut
auttamaan muita ja missä ei ole apua saatavilla, Minä täytän raon.”
“Pelottaako tämä sinua?” Ei, Herra.
“Hyvä, sen ei pitäisi pelottaa sinua tai ketään muutakaan. Minä olen uskollinen. Minä teen, mikä on
vältämätöntä Minun laumalleni. Monet, jotka ovat yksinomaan tukeutuneet Minuun, ovat kärsineet
pilkkaa ja Minä ole seisonut hiljaa vieressä katsoen. On tullut aika ylimielisen nöyrtyä. On tullut aika
heidän nähdä, että Minuun luottaneista tullaan huolehtimaan ja he tulevat huolehtimaan heistä.
Miten halventavaa tämä asenne aikaisemmin onkaan ollut. Tämä on yksi asenne, jonka Minä tulen
kitkemään pois morsiamestani.”
Ja, minä ajattelin tässä vaiheessa erästä kohtausta, joka tapahtui meille yli vuosi sitten. “Kyllä, voit
kertoa heille tarinasi.”
No, yhtenä yönä, yli vuosi sitten, kun menin pyytämään yhdeltä tietyltä henkilöltä apua ja hänen
sukulaisensa tiesivät, että olin ovella ja jättivät minut huomiotta. Meidän veden jakuluamme oltiin
katkaisemassa seuraavana päivänä ja me olimme epätoivoisia, koska Ezekiel oli sairas ja tarvitsi myös
huolenpitoa. Tämä kyseinen henkilö meni kanssani seuraavana päivänä hoitamaan asiaa.
Ja, kerroin hänelle meidän vesi tilanteesta ja hän kertoi minulle kaikesta siitä, miten Herra oli hänestä
niin hyvin huolehtinut. Kuinka häneltä ei puuttunut mitään ja että Herra on ollut niin hyvä hänelle. Ja
niin edelleen. Minä ajattelin itsekseni, ‘Hetkinen! Minä istun tässä välittömässä avun tarpeessa, koska
vetemme on katkaistu tänään ja kaikki mitä voit kertoa on, että miten uskollinen Herra on sinulle?
Hierotko suolaa haavoihini vai mitä???’
Halusin sanoa, ‘Se on hallitus, joka maksaa laskusi, jotta voit elää mukavaa elämää.’ Mutta ajattelin
itsekseni, että ehkä Herra käyttää hallitusta tässä tapauksessa. Joten en sanonut mitään.
En todellakaan voinut käsittää, miten joku voi olla niin tunteeton. He tiesivät, että me
työskentelemme päivin ja öin opetustemme ja musiikkimme kanssa. Jatkuvasti minä annoin heille
uusia opetuksia ja uutta musiikkia. Ja muistan itkeneeni ja sanoneeni, ‘En ymmärrä tätä? Me
palvelemme Herraa koko sydämistämme, luottaen vain Häneen ja Hän salli vetemme katkaistavan. Ja
he vain jatkoivat, miten uskollinen Hän on ollut heille.’ En ole varma, mitä he ajattelivat? Tai ehkä
eivät ajatelleet. Kesti kolme päivää, ennen kuin saimme veden kytketyksi takaisin päälle. Kiitos erään
toisen ystävällisen yksilön.
No, minun täytyy elää niin kuin Paavali eli. Tiedän, millaista on elää yltäkylläisyydessä ja tiedän
millaista on elää puutteessa. Ja ilmeisesti tämä tie on meillä amerikkalaisilla edessä. Ja minun pitää
sanoa seurakunnassa En KOSKAAN halua rahan olevan minkäänlainen ongelma.. Teemme tai emme
tee mitään. Siinä mielessä, että en ole myytävänä! Olen ennemmin köyhä ja koditon kadulla ilman
ruokaa, kuin myyn itseni lahjoituksille.
Sehän olisi suorastaan hullua... En tekisi sitä! Ja meitä on testattu tällä osa-alueella jo vuosia – ja
olemme tulleet siihen rauhoittavaan lopputulemaan, että se ei ole sen arvoista. Että olisi joku
yrittämässä manipuloida meitä, koska heillä on rahaa. Niin, Herra on pitänyt meidät vapaana siitä,
Jumalalle kiitos! Sillä olen nähnyt
monen seurakunnan kaatuvan, koska ne ovat ylisitoutuneet ja asettuneet mukavuusalueelle. Ja tietyt
ryhmät kirkossa, joilla on rahaa, alkavat manipuloida viestejä. Se on kamala asia!

Herra jatkoi...
“Tulee olemaan paljon varovaisuutta, tavoitteiden ja aikaisemman käytöksen uudelleenarviointia, kun
he katsovat toistensa olevan epäpäteviä tai syntisiä ja laiskoja. Sillä, Minä teen morsiameni nöyräksi ja
pistän hänet tilille niistä kerroista, jolloin hän ei onnistunut näyttämään armoa ja myötätuntoa. Voi,
miten rakastan häntä, silti tietyt asiat ovat vastenmielisiä Minulle ja itsekkyys on yksi niistä.”
Voi, Herra. Tiedän, minä myös olen ollut itsekäs. Kiitos, kun olet auttanut minua ajattelemaan heitä,
joilla on todella tarvetta.
“Se on niin tärkeää Minulle, että lähettilääni ja morsiameni heijastavat Minun armoani ja osanottoani
heitä kohtaan, jotka ovat heikentyneessä ja heikossa asemassa. Sen takia annan ylimääräistä Minun
monile palvelijoilleni. Minä tiedän, että he käyttävät sitä muiden, eikä itsensä hyväksi. Minä lasken
sen varaan, Clare. Minä lasken heidän armon varaan, joille olen antanut yltäkylläisesti. Ei enään paljon
kauemmin, morsiameni, ja olet kanssani. Mutta, sillä välin, ilmennä Minua muille. Ole armolinen, älä
tuomitse. Ja ole avokätinen erityisesti köyhille.”
“Kutsun nyt joitakin teistä valmistautumaan siihen, mitä tuleman pitää ja jakamaan tämän muiden
kanssa. En koskaan jätä huolehtimatta sinusta. Mitä enemmän jaat, sitä enemmän Minä annan
sinulle.”
“Rakastan teitä suuresti. Kulkekaa Minun tietäni ja Minun opastuksellani.”

