858. Jeesus sanoo… Tämä tuleva Viikko tulee olemaan täynnä Haasteita…
Tarjotkaa ne Maailman hyväksi
TÄMÄ VIIKKO TULEE OLEMAAN TÄYNNÄ HAASTEITA… TARJOTKAA NE MAAILMAN HYVÄKSI
Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 9. Huhtikuuta, 2021.
( Clare ) Antakoon Herra meille rohkeutta ja rakkautta antaa Hänelle lakkaamatta tämän
ajanjakson aikana… Amen.
Joskus herääminen voi olla todella rankkaa… jos tiedätte mitä tarkoitan. Tänä aamuna oli näin,
niinpä vedin Rhema-viesti kortin ja siinä luki… ’Ole harkitsevainen ja viisas, odota Minun
ajoitustani ja tulet olemaan onnellinen.’
Ja mitä sillä on tekemistä tämän kanssa; eilen Herran ehtoollisen teksteissä oli Taivaaseennostosta
jälleen. Olin tutkimassa ajatteluani ja ihmettelemässä näitä mahtavia vihjeitä, joita me saimme ja
kuitenkin jokainen on puhumassa kaikista ihmeellisistä asioista, jotka ovat tulossa pian. Voisivatko
he viitata, ei Taivaaseennostoon, vaan aivan uudenlaiseen elämäntapaan, joka tulee tämän Teslaenergian myötä ja noiden Med-Bed-sairaalasänkyjen myötä? Siispä kysyin Ezekieliltä,
aviomieheltäni, että mitä Herra oli sanomassa hänelle. Ja hän sanoi saaneensa kolme
Taivaaseennosto viestiä Herran ehtoollisen aikana ja Rhema-viesti kortin, kuin myös yhden
Rhema-viestin nettisivultamme.
Muuten, jos ette vielä ole kokeilleet sitä, pyydän, käykää katsomassa se, heartdwellers.org
nettisivulta ja menkää siellä Rhema-sivulle. Ja kun klikkaatte painiketta, se tuo teille
englanninkielisen pyhän rohkaisun tai ohjeen sanan. Rukoilkaa ennen kuin klikkaatte ja tulette
hämmästymän, kuinka tarkkoja sanat ovat teidän kyseessä olevaan tilanteeseenne, sana
ajankohtaa varten.
( Jackie ) Vain pieni huomautus tässä… Meillä on myös Rhema-viesti sivu jesus-comes.com
nettisivulla, niille, jotka eivät vielä tiedä. Se sisältää noin 3000 englannin kielistä Rhema-viestiä ja
Viestejä, Ohjeita ja Varoituksia Jeesukselta, eri Astioiden kautta, kuin myös monia Raamatun
kappaleita. Linkki on myös videon alla. Nyt jatketaan Claren kanssa…
( Clare ) Joka tapauksessa, kun Ezekiel kertoi minulle sen, ajattelin itsekseni… ’Varmasti
Taivaaseennosto on pian.’ Ja minä kiitin Jumalaa, koska olin väsynyt, mutta ajattelin: ’Herra, on
niin paljon, mitä minä haluan tehdä Sinun puolestasi, voisitko Sinä ennallistaa hieman minun
nuoruuttani?’ Minä pohdiskelin. Sitten vedin toisen kortin ja siinä luki… ’Nojaa Häneen, joka
rakastaa sinua.’ Ja niinpä, tänä aamuna, kun heräsin ja puin haarniskani, olin keittiössä, tuntien
kuin kuolevani ja sanoin… ’Herra, minä aion nojata Sinuun tänään.’ Siispä, kun nojasin Häneen
hengessä ja Hän tuli näkyväksi – ei näkyväksi silmälle, vaan hengelliselle silmälle – Hän vastasi…
( Jeesus ) ”Voitko tarjota tämän Minulle? Kivun ja heikkouden?”
( Clare ) ’Kyllä, Herra, minä tarjoan sen Sinulle. Mutta auta minua, etten ole laiska.’
( Jeesus ) ”Rakkaani, tämä viikko tulee olemaan täynnä koettelemuksia. Sinun ei tarvitse keksiä
mitään katumusharjoituksia. Elämä tulee tarjoamaan niitä sinulle päivittäin. Vastaanota ne
Minulta suurella kiintymyksellä ja tarjoa ne sielujen puolesta ja maailman tilan puolesta.
Päinvastoin kuin mitä kaikkia positiivisia asioita on sanottu totuudenmukaisilla kanavilla, te olette
sotatilassa ja asiat voisivat riistäytyä käsistä hyvin nopeasti, jota jäljellä olevat mustahatut (pahat)
tulevat yrittämään tehdä.”

”Mutta ymmärrä, että kansakuntien liittoutuma, joka on tullut tätä pahaenteistä voimaa vastaan,
on tehnyt havaittavan suuren vaikutuksen ja se, mitä heistä on jäljellä, on sotkuista, sotkuinen
voimaverkko, millä yhä on ydinvoima vaihtoehtoja. Rukous on tehnyt enemmän kuin mitä Minä
voisin kirjoittaa tuhanteen kirjaan tästä tilanteesta. Pysykää rukoilemassa ja muistakaa, että Pyhät
Kirjoitukset sanovat, että kun Estäjä, se on Pyhä Henki, joka asuu jokaisessa uskovassa, on nostettu
pois ja poistettu, silloin pahimmat tuhot tulevat tapahtumaan.”
”Se, mitä Minä olen sanomassa teille, on, että on olemassa sota, joka lopettaa kaikki horisontissa
olevat sodat ja vihollinen on valmis siihen. Sinä ja kaikki muut, jotka ovat rukoilemassa, olette
pidättelemässä sitä. Mutta jatkaakseni siitä, mitä Minä olin sanomassa hetki sitten, teillä tulee
olemaan monia tilaisuuksia tarjota Minulle lahjoja ja uhrauksia, koska tähän aikaan, minä tarvitsen
niitä. Siispä olkaa valmistautuneita haastavaan viikkoon, älkää salliko itsenne vastustavan. Se
itsessään uuvuttaa teidät. Ymmärtäkää, että nämä uhraukset ovat Minun tarkoituksiani varten ja
vastaanottakaa ne Minun kädestäni ilman valitusta. Tämä tulee olemaan valtava esirukoilemisen
lahja maailman puolesta.”
”Jännityksesi Taivaaseennostoa koskien vain uuvuttaa sinut. Päästä irti ahdistuksesta, ole
odottavainen, älä anna siitä tulla ahdistuksen kuoppaa, niin kuin olet tehnyt menneessä.”
”Muuten, nauti huiluistasi, niin kuin Minä nautin niistä. Saata loppuun laulut, jotka me olemme
kirjoittaneet yhdessä, olit oikeassa, kun kerroit sisarelle, että tämä lahja annettiin rentoutusta ja
päivän jännityksistä vapautumista varten ja se on vain yksi monista hyödyistä.”
”Ihmeelliset sivutuotteet ovat kauniita lauluja, jotka ylentävät ja kohottavat toisia. Sinä tiedät, että
Minun sormeni ovat aina työskentelemässä, kun asetut tekemään musiikkia. Ja Minä rakastan
tehdä tätä sinun kanssasi, siispä nauti siitä ja muut tulevat olemaan ylennettyjä. Tässä maailmassa
on tuhansia muusikkoja, koska Minä ilahdun musiikista, mutta kaikkein eniten ylistyksessä. Siispä
älä salli vihollisen laittaa sinulle vähääkään syyllisyyttä, koska nautit musiikin tekemisestä. Sinä teet
niin Minun kunniakseni.”
”Ja jos vain muutamat yhteisössä yhdistyisivät tähän totuuteen, sinulla olisi aika mukava pikku
yhtye. Se on tavallaan unelma, joka Minulla oli, että te kaikki yhdessä soittaisitte musiikkia.”
”Rakkaat, Minä asutan teidän ylistyksiänne ja musiikkianne. On suloisesti tuoksuva uhraus, kun
soitatte, kun Minä olen sydämellänne. Vihollinen yrittää innoittaa ylpeyttä, kun soitatte hyvin,
mutta te, jotka kuulutte Minulle, tulette pitämään sen puhtaana, torjumalla hänen ehdotuksensa.
Tämä tulee vahvistamaan teitä muilla alueilla myöskin, koska turhuus ja ylpeys ovat paholaisen
suosikki työkaluja vetää Minun Morsiameni pois Minun luotani. Torjukaa hänen ehdotuksensa,
Minun kallisarvoiset Morsiameni ja me tulemme nauttimaan maistiaiset Taivaasta Maapallolla
yhdessä.”
”Minä siunaan teidät nyt, Minun rakkaat, voimalla tämän viikon matkaa varten, että te saattaisitte
tarjota Minulle kaikki asiat, jotka tavallisesti ärsyttävät teitä ja Minä tulen kääntämään ne
armoiksi, vetääkseni kaikkia ihmisiä Minun luokseni. Kiittäkää Minua kaikissa koettelemuksissa,
sillä tämä on Minun tahtoni teitä varten. Mietiskelkää kovasti Minun Kärsimystäni tällä viikolla,
pitäkää Minulle seuraa, kun me muistutamme mieliin Minun kärsimykseni ihmiskuntaa kohtaan.
Todella, Minä ihailen teitä.”
( Clare ) No niin, rakkaat ystävät, en aikonut jakaa tätä teidän kanssanne, mutta siitä on kaksi
päivää, kun kirjoitin tämän ja haluan kertoa teille, että pienet asiat, joita on noussut esille yhteisön
jäsenten kanssa joka päivä, ovat paljastaneet vain kuinka pikkumainen, itsekäs ja kriittinen minun

luonteeni todella on. Oi, häpeän itseäni niin. Tämä on vain päivitystä teille, rakkaat. Tarkastelkaa
sydäntänne hyvin huolellisesti, älkääkä antako edes yhden itsekkään teon paeta teistä –
ehdottomasti korjatkaa itseänne mitä voimakkaammin. Herra on paljastamassa, kuinka pitkälle
meidän täytyy mennä tullaksemme pyhimyksiksi. En voi muistaa kaikkea, mitä on tapahtunut,
mutta kahden päivän jälkeen, jolloin asiat eivät ole menneet minun tavallani, oivalsin, että tämä ei
ole vaikea Paasto uhraus, pikemminkin se on kätkettyjen ja itsekkäiden motiivien paljastamista ja
ne saavat minut tuntemaan itseni niin likaiseksi ja pikkumaiseksi Herran edessä.”
Kiitos Jumalan Hänen kärsivällisyydestään minun kanssani, kun minulla on ollut kiusaus hidastaa
sisartani tai veljeäni jonkun pikkiriikkisen rikkeen vuoksi. No niin, Hän on antanut minulle anteeksi
ja olen nöyrtynyt suuresti siitä, mitä näin omassa luonteessani. Herra, kiitos Sinulle
anteeksiannostasi ja sieluni hiomattomuuden paljastamisesta. Voin vaivoin uskoa, että Sinä
rakastat ja hyväksyt minut sellaisena kuin olen, ottaen huomioon jotkut asenteet, joita minulla on.
Niiden täytyy olla löyhkä Sinun sieraimissasi.
( Jeesus ) ”Minun kallisarvoinen, kallisarvoinen Morsiameni, nämä asenteet eivät tule sinusta ja ne
paljastavat alueita, joita sinun täytyy yhä parantaa. Enemmän Minua, vähemmän maailmaa.
Enemmän aikaa imeytyksessä, vähemmän aikaa työskentelemisessä. Tule Minun läsnäolooni,
Minun Sydämeni Rakastettu ja salli Minun kylvettää sinua Minun hyväksynnässäni ja rauhassani.
Itseinhoon todella voimakas voima ja sitä Saatana rakastaa käyttää Minun jaloa käyttöä olevia
astioitani vastaan. Hän pyrkii ottamaan palvelutoimenne teiltä pois jatkuvalla tuomitsemisella.
Minun rakkain, Minä rakastan sinua häiriötekijöihin asti ja pian tämä ruma henki ei enää tule
saamaan yhtään vaikutusvaltaa sinuun. Minä kaipaan sitä nopeasti lähestyvää päivää ja muuten,
Minä annan anteeksi sinulle. Mene ja anna anteeksi muille myöskin. Rakasta heitä, kuten Minä
olen rakastanut sinua.”

