56. TEIDÄN SYDÄMENNE OVAT MINUN TUOKSUVA PUUTARHANI…
ÄLKÄÄ TORJUKO MINUN KUTSUJANI
Jeesus sanoo… Teidän Sydämenne ovat Minun tuoksuva Puutarhani! Älkää torjuko Minun Kutsujani
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25.Huhtikuuta, 2015.
Jeesus aloitti… ” Minun Rakkani, älkää ajatelko, että on outoa, että on kiusauksia arvostella, vihastua,
tai tehdä mitään muuta syntiä – älkää ajatelko, että on outoa, että tällä hetkellä se vaikuttaa yhä
voimakkaammalta kuin tavallisesti. Minä haluan puhdistaa Minun Morsiameni kaikista itsekkäistä
motiiveista, kaikki tahrat, rypyt ja viat tehdäkseni hänet kauniiksi Minun edessäni. ”
” Hän on aika kaunis jo tällä hetkellä, mutta aina on parantamisen varaa. Siksi Minä lähetän lisää
koettelemuksia, sallin lisää houkutuksia viholliselta, että voin koristella hänet vieläkin kauniimmaksi
kuin hän tällä hetkellä on. ”
” Älkää uupuko loppuun näissä testeissä, älkää luopuko itsestänne, koska näette itsessänne niin paljon
vikoja. Ei, sinnitelkää, älkää tuomitko itseänne, sillä sekin on ylpeyden merkki… olettaen olevansa
täydellinen ja löytääkin epätäydellisyyksiä. Pikemminkin nöyrä sielu ei ole vähääkään hämmästynyt
pintaan nousevista vioista. On aina hyve testi, kun vastustusta nousee, kun paheksuntaa kimpoaa sinua
kohtaan. ”
” Nämä ovat Minun kutsujani vilpittömästi rakastaa vastustajia ja jopa harkita hetken ajan onko
sanotussa todenperäisyyttä. Kuten Daavid, kun Simei syyti loukkauksia ja hänen miehensä halusivat
tappaa hänet. Daavid sanoi, ” Jättäkää hänet rauhaan; antakaa hänen kirota, niin kuin Herra on häntä
käskenyt. Voi olla, että Herra katsoo minun kurjuuttani ja ennallistaa liittonsa siunauksen minun
kanssani Hänen kirouksensa sijasta tänään. ”
” Tämä on se asema, jossa haluan vainottujen palvelijoitteni olevan, en varmasti halua heidän
omahyväisesti nousevan tuomitsemaan muita. Niinpä, Minun Rakkani, tutkikaa sydämiänne aina ja
alistakaa tarkkailulle jokainen kauna, joka haluaa moittia ankarasti tai oikeuttaa itsensä. Sillä Minä
oikeutan teidät… ja mitä te välitätte siitä mitä muut sanovat niin kauan kuin te olette Minun mieleeni.
”
” Nämä ovat hyve testejä, jotka sallitaan Minun Morsiamilleni tänä aikana. Ne ovat kovia testejä, sillä
lihan henkiinjäämisvietti on vahvasti suojelemassa sitä mikä on haurasta sisällä. On aina parasta olla
alhaisimmassa paikassa, sillä sellaiselta pieneltä korkeudelta putoaminen ei aiheuta loukkaantumisia.
Sitten ulotan käteni sinulle ja sanon… ” Tule tänne, istu Minun viereeni Minun Isäni taloon. ”
” Kaikki Minun rakkaat Morsiameni, älkää päästäkö sydämiinne yhtään kaunaa tai tuomitsemista.
Siunatkaa heitä, jotka teitä vainoavat, mutta tehkää se vain sydämenne pohjasta, sillä huulet eivät aina
paljasta sitä, mikä viipyilee sydäntenne salatuissa kammioissa. Teidän todella pitää olla niin puhtaita
Minua varten. Sitten valutan päällenne Minun suloiset, tavattoman suloiset lohtuni ja armoni. Kuinka
paljon Minä rakastankaan loistavan puhdasta astiaa, kelvollista parhaimmille viineille! Voi kuinka
rakastan täyttää sellaisia. ”
” Älkää antako panettelun ja herjauksen vaivata sydäntänne, nämä on lähetetty täydellistämään
kauneuttanne. Vastaanottakaa ne kuin kallisarvoiset koristukset Taivaan Kruunun Jalokivistä, sillä
suuria ovat ne sielut, jotka kimmeltävät kantaen näitä Minun kiintymykseni merkkejä. Voi kyllä, niin
erittäin paljon tämä eroaa lihallisuudesta ja maailman mittapuusta. ”

” Panettelu… kallisarvoinen jalokivi? Kyllä, todellakin, koska sinun hyveesi kimmeltää esiin, kun vastaat
siunauksilla kirouksiin, sydämestä saakka. Ja Minä tarkkailen sydäntä ja joka syke kertoo
rakkaudestanne Minuun, koska te imitoitte Minua, ” Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä
he tekevät. ”
” Vähänpä te ymmärrätte halveksunnan ja ylenkatseen, torjunnan, nöyryytyksen arvoa – mutta kuinka
tarpeellista se on pyhyydelle. Tässä maailmassa ihmiset aina yrittävät kohottaa asemaansa, kun taas
Minun Maailmassani Minä tunnistan alhaisimmat suurimmiksi veljiensä ja siskojensa joukossa. ”
” Niin, se mitä Minä olen sanomassa on, että tunnistakaa nämä mahdollisuudet rakastaa Minua. Ne
ovat mahdollisuuksia nousta lihallisen luontonne yläpuolelle ja painonsa arvoisia kullassa. Kun niitä
tapahtuu, tarrautukaa Minuun, kiittäkää Minua, ja kohdelkaa niitä hellästi, kuten Minä vastaanotin
iskut Minun Kehoani kohtaan. ”
” Pyydän älkää vastatko näihin sanoihin karkealla kielenkäytöllä – ne ovat todella elämän ja
täydellisyyden sanoja, annettu teille tekemän teidät vahvoiksi vastoinkäymisten edessä. Tiedän, että
nuolet tunkeutuvat syvälle sydämiinne. Mitä syvemmälle ne menevät, sitä arvokkaampia ne ovat
muokkaamaan teidän luonnettanne Minun tahrattomaksi Morsiamekseni. Ne paljastavat sydämenne
todellisen sisällön, joten antakaa makean hunajan valua niistä haavoista, ei kitkerän sapen. ”
( Clare ) Herra, entä Kristittyjen Taivaaseennosto, Tempaus ?
( Jeesus ) ” Käymässä kärsimättömäksi, vai? ”
( Clare ) No, eivätkö kanukan kukat lakastu?
( Jeesus ) Jotkut lakastuvat, jotkut eivät ”
( Clare ) Voi, Jeesus. Olet taas välttelevä.
( Jeesus ) ” Ja sinä kalastelet taas. ”
( Clare ) Pyydän Herra, anna meille jotain toivoa, me kaikki roikumme täällä odottelemassa, epäilyksen
tummat pilvet kerääntyvät taaksemme… uhaten riistää toivomme, kuten on kirjoitettu viivästyneet
toiveet saavat sydämen kipeäksi, mutta täyttynyt toive on elämän puu.
( Jeesus ) ” Ja tiedottomuus saa sydämen tulemaan kiintyneemmäksi. ”
( Clare ) Tuo ei ole Pyhistä Kirjoituksista.
( Jeesus ) ” Ei, mutta se on totta. Olen pahoillani kaikki Minun Morsiameni. Me kaikki odotamme
yhdessä, ja odottaessamme, Minä uudistan teidän voimanne. Eikö olekin totta, että joka päivä te
kasvatte pyhyydessä ja tahdonvoimassa? Tässä odotuksen ajassa kypsyy suuri sato, älkää olko niin
pikaisia hylkäämään sitä. Minä silti kokoan sadon ja teidän sinnittelynne kaikenlaisissa
koettelemuksissa on makea tuoksu, joka kohoaa Taivaaseen. Kun se nousee ylös, se houkuttaa yhä
enemmän ja enemmän sieluja mukaan. Niinpä, älkää tulko lopen uupuneiksi kun teette hyvää, kaikelle
tälle on tarkoituksensa. ”
” Älkää antako sydäntenne tulla raskaiksi. Olen teidän jokaikisen luonanne, tarkkaillen sydämenne
suloista kaipuuta olla Minun kanssani – se myös päästää tuoksua, sillä sydämenne ovat taivaallinen
puutarha, jossa rakkauden kukkaset päästävät pysyvää tuoksua. Pian, Minun Rakkani, pian. ”
” Ottakaa nämä sanat sydämiinne nyt ja ottakaa vastaan voimanne uudistaminen ja päättäkää jatkaa
kasvamista pyhyydessä, jokainen teistä on korvaamaton kukkanen. Minä vaalin teitä. ”

