431. Jeesus sanoo…
On tarpeetonta Kärsimystä, mutta Minun Sanojani ei oteta vakavasti
KRISTITYILLÄ EI OLE AAVISTUSTAKAAN! ON TARPEETTOMIA KÄRSIMYKSIÄ, MUTTA MINUN SANOJANI
EI OTETA VAKAVASTI
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Marraskuuta, 2016.
Jeesus aloitti… ”Clare, on ajanjaksoja… aivan kuten luonnollisessa maailmassa on syksy ja talvi, sitten
kevät ja kesä, niin on myös Yliluonnollisessa maailmassa. Kuten alhaalla, niin ylhäällä. Siksi Minä olen
sanonut, että mitä ikinä sidotte Maapallolla, tulee olemaan sidottu Taivaassa. Sinun huolesi ovat
aiheellisia, enkä Minä ole vähättelemässä niitä, mutta sinä et olisi palvelemassa Minua tai Minun
katraani etuja, jos et seuraisi Minun ajanjaksojani ja Minun ohjeitani,”
”Nyt ei ole aika vetää sieluja morsiuskammioon, vaikka Minä en koskaan menetä Minun kaipuutani ja
kiintymystäni Minun Morsiameeni. En koskaan. Minun Sydämessäni on jatkuvaa kipua siitä, että me
olemme erossa ja Minä niin kaipaan päivää, jolloin meidät on yhdistetty.”
”Mutta te kaikki olette sotatoimialueella juuri nyt. Kaikki teistä seuraajista olette hyökkäysten
kohteena, joskus jatkuvasti – vaikka Minä annan lepotauon. Ja kun näyttää niin pimeältä ja raskaalta,
se on aika tarpeellista sielujen eloonjäämiselle ja hedelmälle, josta me tulemme korjaamaan satoa
yhdessä.”
”Minä inhoan demonista valtapiiriä ja siitä puhuminen kuvottaa Minua. Mutta aivan liian monilla
Minun kristityistäni ei ole aavistustakaan, minkä kanssa he ovat tekemisissä. Tämä ajanjakso on
valmistautumista ja voimistamista varten ja ilman sitä he tulevat horjumaan ja tuntemaan, että Minä
olen hyljännyt heidät.”
”Te olette tehneet hyvin, kun olette hyväksyneet kärsimyksiä Minun puolestani ja maailman puolesta,
mutta on tarpeetonta kärsimystä - ja se on omista synneistänne kärsimistä. Avoimet ovet tuovat
sisään loukkaantumisen maailman. Minä opetan teille kaikille, kuinka pitää ovat lukittuina
demoniseen valtapiiriin.”
”Kaikkia ei ole kutsuttu olemaan pahasta päästämisen palvelijoita, mutta teitä kaikkia on kutsuttu
pitämään itsenne puhtaina ja maailman tahraamattomissa. Jopa kuten on kirjoitettu Jaakobin
Kirjeessä.”
”Jos joku luulee olevansa jumalanpalvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin
hänen jumalanpalveluksensa on turha. Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on
käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma
saastuta.” Jaakobin Kirje 1:26-27.
”Kuten sinä koit tänään ja eilen (tässä Hän puhuu Clarelle), että omistusten runsaus tarkoittaa
runsasta pesemistä, laskostamista, varastoimista, tilan löytämistä kaikelle ja kaikkea hässäkkää, mikä
liittyy asioiden korjaamiseen. Se oli opettavainen hetki, missä sinä pystyit harkitsemaan uudelleen
tekemisiäsi maailman kanssa, Clare. Se oli myös yksi mahdollisuuksista, joista Minä puhuin muutama
päivä sitten, jotakin uhrattavaa Minulle, maasi edistymisen hyväksi.”
”Minä olen pahoillani, että tämä aika näyttää niin pimeältä ja ankealta sinusta, mutta se on
tarpeellista, jos haluat kasvaa hengellisesti. Jopa kuten Minä saarnasin aivan alusta alkaen, jos seuraat
opetuksia Autuaissa ( Matteuksen Evankeliumi 5:3-12 ja Luukkaan Evankeliumi 6:20-23) ja Minun

opetuksiani veljesi rakastamisesta ja olemisesta maailmasta erossa ja sen haluluonteesta, sinä voisit
paljon helpommin elää tätä elämää ilman tarvetta pahasta päästämiseen.”
”Mutta Minun sanojani ei oteta vakavasti, Clare. Jos sinä tietäisit sen tärkeyden, mitä Minä olen
opettanut sinulle Pyhissä Kirjoituksissa, sinä tulisit elämään sen pilkulleen, vaikka se on aika vaikeaa.
Sinulla ei tulisi olemaan varaa sallia itsellesi vapautta vaellella tai edes katsella lammasaitauksen
turvallisuuden yli tai ryhtyä tekemisiin mihinkään kielteiseen tai pahoihin asenteisiin.”
”On mahtava tehtävä päästä yli lihastaan ja elää pyhää elämää. Se on todellinen vihollinen, joka
tarvitsee karkottaa elämän jokaisena päivänä. Mahtava tehtävä, johon et ole valmistautunut
lapsuudesta saakka. Aivan liian paljon kaunaa on tavanomaista kotiympäristössä. Lapset oppivat
esimerkistä ja vanhemmat välittävät närkästyksensä jälkeläisilleen.”
”Se, mitä Minä olen sanomassa, Rakkaani, on että Minä tunnistan, että tämä ei ole miellyttävää, eikä
välttämättä mieltä ylentävää, paitsi kun otat katumuksen yhtä vakavasti kuin, mitä Minä pyydän sinua
tekemään niin. On olemassa pyhä rauha ja pyhä ilo ja hyvin pyhä hedelmä.”
”Minun rakkaat, Minä kaipaan nähdä lopun kärsimyksillenne, mutta te olette valinneet Minut ennen
maailmaa ja nyt maailmalliset tavat, jotka ansoittavat teidät Saatanalle, täytyy tarkoituksellisesti
työstää pois käytöksestänne. Minä en rakasta teitä hiventäkään vähemmän. Jos mikään on
muuttunut, tunnen enemmän ja enemmän myötätuntoa ja rakkautta teitä kohtaan, koska te välitätte
tarpeeksi muuttuaksenne ja todella työskentelette kovasti muuttuaksenne.”
”Monet teistä kysyvät, miksi surullisia asioita tapahtuu teille ja Minä olen yrittämässä opettaa teille,
miksi. Miksi terveysongelmia, miksi epämukavuuksia, miksi tunne-elämän ylä- ja alamäkiä. Minä
haluan nähdä näiden asioiden loppuvan, enemmän kuin te haluatte ja siksi Minä opetan teille, kuinka
sydämenne tahraantuu, kuinka sairaus tulee sisään ruumiiseenne, kuinka haluamianne suunnitelmia
estetään – elämissänne olevan vastustuksen silkkaa ydintä.”
”Minä opetan teille tämän ja Minä opetan teille, kuinka myös vapauttaa itsenne. Olen pahoillani, ettei
tämä ole kaunis, kukkainen ponnistus, mutta lopussa se tulee taipumaan täydellisen kauniiksi
hedelmäksi ja syvemmäksi suhteeksi Minun, Minun Henkeni ja Minun Isäni kanssa. Te tulette
löytämään suurempaa ja suurempaa iloa Minun seurastani, kun te valitsette erottaa itsenne
maailmallisista asenteista, jotka ovat tuhoamassa teitä sisältä ulospäin.”
”Kun te kerran opitte nämä asiat, te olette suuresti siunattuja, kun harjoitatte niitä ja Minä kykenen
edistämään teitä palvelutoimiin, joista te olette vain unelmoineet. Kyllä, te tulette kykenemään
kantamaan painon lankeamatta, sydämenne tulevat olemaan valmisteltuja, ettekä te ole sokeita
sisimmällenne ja sille, mitä kannatte ympäriinsä.”
”Monet teistä ovat tällä kanavalla, koska te haluatte kasvaa hengellisessä syvyydessä. Jos Minä
antaisin teille morsiuspuvut ja satumatkat Taivaan läpi, te ette koskaan osoittaisi näitä asioita, jotka
täytyy siivota, ennen kuin te voitte elää Taivaassa.”
”Kuitenkin matkat Taivaaseen tulevat lisääntymään keskuudessanne, ne rohkaisevat teitä tällä pitkällä
ja vaikealla matkalla. Minä tulen lohduttamaan teitä, jopa nyt kun teillä on kaikkein vaikeinta, monet
teistä näkevät Minun pitelevän teitä ja katsovan teihin niin myötätuntoisesti.”
”Se on Minun Sydämeni mukaista. Mikä aviomies ei kärsisi, kun hänen puolisonsa kärsii? Siispä kyllä,
Minä kärsin teidän kanssanne. Ja sen vuoksi Minä toivon teidän tietävän ja ymmärtävän, kuinka nämä
kärsimyksen ovet avautuvat ja kuinka estää niitä avautumasta.”

”Vihollisenne on tullut tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan. Tahraamaan ja töhrimään suloisen
suhteemme, niin että teidän täytyy oppia, kuinka hän toimii, suojellaksenne itseänne ja rakkaitanne.
Tietämättömyys ei ole autuutta, se on tuho. Siispä, pyydän, olkaa kärsivällisiä Minun kanssani, kun
Minä paljastan, kuinka demoninen valtapiiri on järjestetty teitä vastaan ja kun te lankeatte, kuinka
nousta takaisin ylös välittömästi, ennen kuin lankeaminen muuttuu linnoitukseksi.”
”Minä olen teidän rakastava ja uskollinen Pelastajanne, Minä ihannoin joka ikistä teistä ja jos tämä ei
olisi elintärkeää meidän onnellisuudellemme, Minä en koskaan ottaisi tätä esille harkittavaksenne.”
”Pyydän, olkaa kärsivällisiä ja kunnioittakaa Minua tässä. Oppikaa joka päivä tulemaan Minun luokseni
ja sallikaa Minun Henkeni näyttää teille kaikki korruption hiukkaset sydämissänne. Te tulette myös
olemaan niin paljon terveempiä ja onnellisempia.”

