KUKA ON JEESUS?
Jeesus sanoo… Esittele MINUT & EI Uskontoa… Ole todenmukainen
Clare aloitti… Herra siunaa meidät kaikki… rakkaat sydänasukkaat.
Tänä aamuna ylistyshetkessä Herran kanssa, tunsin vahvasti, että Hänen sydämeensä koski
kadotettujen ja pimeyteen joutuneiden puolesta. Kuten esimerkiksi naisen, joka rukoili
universumilta liettä pitääkseen kotinsa lämpimänä.
Ei ole mitään suuremoisempaa mitä voin tehdä Sinulle, kuin kertoa heille Sinun rakkaudestasi.
Tosin en tiedä mistä aloittaa.
Jeesus aloitti… ” Olen tällä hetkellä poistamassa hämmennystä, Raamatun jyminää, pelottelua ja
poistamassa kaikkia esteitä, mitä vihollinen on asettanut tiellenne. ”
” Minun tieni ovat niin yksinkertaiset, ne ovat rakkauden tiet. Vihollinen on tehnyt mekaanista
toistoa siitä, minkä Minä aina tarkoitin olevan vilpitön toveruuden ja rakkauden teko. ”
” Monet teistä ovat pelästyneet kuoliaaksi esitellä Minut toisille. Mutta mikään ei voisi olla
helpompaa, jos käyt asiaan käsiksi Minun ja heidän ystävänään. ”
( Clare ) Sitten Hän alkoi tarjoamaan ehdotuksia, kuinka lähestyä heitä…
( Jeesus ) ” Saanko esitellä sinulle Minun ystäväni Jeesuksen. Hän on kanssasi kaikkialla. Hän
kuuntelee jokaisen itkusi ja jakaa kanssasi jokaisen naurusi. Hän iloitsee kanssasi keväällä… kun
uusi elämä on nupullaan Maapallolla. Hän iloitsee kanssasi, kun makaat kultaisten lehtiröykkiöitten
keskellä ja villien laventelinkukka-tähtien täplittäessä pellot syksyllä. ”
” Hän nauraa kanssasi uuden koiranpennun tempuille ja itkee kanssasi, kun sinun täytyy hyvästellä
rakas lemmikkisi. Voi, Hän on niin läsnä sinussa, ystäväni, niin tuttu sinulle, ettet edes huomaa
Häntä – mutta Hän on täällä. Kun joku kuolee, Hän kannattelee sinua rauhan tuulahdusten avulla,
että sinun on mahdollista sanoa hyvästit rakkaallesi. Hän vapauttaa surun sinuun vähitellen, ettet
muserru. Kun Hän tuo uuden elämän kohtuusi, Hän tarjoaa kaiken lapsen kasvuun tarvittavan. ”
” Voi, kaikki mitä Hän tekee, tukee Sinun elämääsi, ja Hän on niin lähellä… ja niin paljon osa sinua,
ettet huomaa Häntä, kunnes on Hänen aikansa paljastaa Hänen läsnäolonsa sinulle. Silloin on
löytämisen riemua. Sinä OLIT läsnä, kun äitini kuoli! Sinä OLIT läsnä, kun tein uraan liittyvän
päätöksen, joka muutti elämäni! Sinä OLIT läsnä, kun menin eläinkotiin hakemaan kissanpentua.
Sinä olet AINA ollut läsnä, ja minä en ole koskaan tiennyt sitä. Olit läsnä teho-osastolla, kun luulin
kuolevani ja sinä pitelit minua varmasti, ettei pelko ottanut minua valtaansa. Sinä olit läsnä, kun
olin aivan yksin väkivaltaisen suhteen jälkeen. Olit läsnä jopa sen läpi odottaen, että sanoisin ”
tarpeeksi ”! ”
” Sinä annoit minulle rohkeutta aloittaa uusi elämä! Sinä rohkaisit minua, että PYSTYISIN tekemään
sen. Olit läsnä, kun astuin kirpputorille ja tarvitsin uusia vaatteita vain muutamalla kolikolla ja Sinä
täytit kassini kaikella, mitä tarvitsin! Todella, Sinä olit hän, joka antoi rikkaalle naiselle ajatuksen
hankkiutua eroon niistä kauniista vaatteista, joita hän ei koskaan käytä. Sinä jopa mittasit ajan,
että astuisin sisälle juuri silloin, kun hänen vaatteitaan laitettiin tangolle. ”
” Sinä tiesit, että tarvitsin auton ja Sinä toit minulle juuri sen mitä tarvitsin ja kun se meni rikki, sinä
sait mekaanikon suosimaan minua niin, että hän korjasi sen alle taksahinnan. Sinä jopa hellytit
hänen sydämensä, että pystyin suoriutumaan maksusta. ”

” Olet kaiken aikaa ollut kanssani, enkä koskaan tiennyt sitä. Jopa silloin, kun elämä tuntui
epäreilulta, Sinä olit rohkaisemassa minua menemään eteenpäin taakseni katsomatta. Sinä olit
läsnä loistavassa auringonlaskussa ja kun kolme peuraa käveli niityllä. Sinä järjestit jopa sen
laululinnun laulamaan ikkunani ulkopuolelle, huurteesta kiillellen aikaisessa aamun valossa. ”
” Kyllä, Sinä teet kaikki asiat hyvin ja nyt Sinä olet tullut kutsumaan minut Sinun maailmaasi, etkä
koskaan tunne olevasi yksin enää? Ihmeellistä! ”
” Näettekö, Minun lapseni, kuinka helppoa on esitellä Minut toisille? Älä ota Raamattua, ota
rakkautta ylipursuva sydämesi, koska täytän sinut joka aamu. Ihmiset voivat väitellä Raamatusta,
mutta he eivät voi väitellä Minun Rakkaudestani. Pian muurit murtuvat ja voit turvallisesti esittää
Minun Sanani rakkauskirjeinä, eikä virheellisenä sallittujen ja kiellettyjen asioiden listana. ”
” Katsokaa, ihmiset ovat uskontoon kyllästyneitä ja loppuun palaneita. Mutta, jos olet elänyt
elämääsi rakkaudesta Minun Sydämeeni, sinä vedät heitä puoleesi. ” Hänessä on jotain erilaista ”
he sanovat. ” Jotakin persoonallista ja huolehtivaa”. ”
” Aikaisemmin he ovat nähneet nimensä yhdistetyn Sinun pelastukseesi ja he ovat kuulleet
juhlittavan, että ” taas on yksi pelastettu Helvetin tulista. ” Tiedätkö, että he eivät koskaan
päässeet siihen asti, että uskoisivat, että Helvetti on olemassa? Sinun täytyy ensin saada heidät
vakuuttuneiksi vilpittömyydestäsi ja aitoudestasi ja sitten kun Minun Rakkauteni imeytyy heidän
sydämiinsä ja armo alkaa liikkua, sitten he janoavat Minun Sanojani, eivätkä ole kiinnostuneita
niistä perusteluista, että kuka kirjan kirjoitti. ”
”He ovat alttiina Minun Hengelleni ja nälkäisinä janoavat oikeudenmukaisuutta ja Elämän
Sanojani. Tämä on pelastuksen uusi kausi, Minun Kansani, uusi ja tuore rakkauden voitelu, joka
saavuttaa kohteensa suoraan entisaikojen esteen läpi. Minun Rakkauteni on se, joka johtaa
katumukseen, etkä sinä voi antaa sitä mitä sinulla ei ole. Siksi kaiken täytyy versoa Minun kanssani
vietetystä ajasta, jolloin täytän sinut ylitsevuotavaksi. ”
” Minä poistan hämmennystä uskonnosta ja uskosta. Poistan ihmisten tavat pois ja tuon tilalle
sinulle Minun tapani. Kun tutkit Elämääni, näet, että kuljin ympäriinsä tehden hyvää – mene ja tee
samoin. Tuo heidät Minun Huolenpitoni alttarille ja anna Minun antaa sinulle näkemystä heidän
sieluihinsa. Olen mukanasi näissä ponnisteluissasi, mutta sinun pitää olla aito, älä etsi keinoa
sujauttaa Minut keskusteluun, pikemminkin anna henkeni virrata sinusta. Enkö sanonutkin… Älkää
huolehtiko kuinka vastata tai mitä sanoa. Oikealla hetkellä sinulle annetaan se mitä sanoa? ”
” Voit teeskennellä heistä kiinnostunutta voittaaksesi heidän luottamuksen tai voit olla aidosti
rakastava ja heitä kiehtoo Minun Henkeni, joka työskentelee kauttasi. Loput… No niin… Ole
luottavainen. Kaikki virtaa kauttasi ilman sinun vaivannäköäsi. Ota ensimmäiset askeleet ja Minä
kohtaan heidät Armollani. ”

