646. TÄMÄ ON MINULLE TRAAGINEN HETKI & VASTUSTAN KUOLEMANTUOMIOTA
Jeesus sanoo… Tämä on Traaginen hetki Minulle & Se koskee syvästi
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30.Elokuuta.2018
( Clare ) Herra, pyydän, anna anteeksi sydäntemme kovuus ja pehmitä sydämemme Sinun
sydämesi kaltaiseksi… Amen.
Rakkaat, tänä aamuna Herra salli minun tuntea pienen hitusen surua. Surua, jota Hän tunsi
hiljattain kuolleen sielun vuoksi. Ja joka kieltäytyi katumasta – ja torjui Jeesuksen. Hän soitti
kappaletta ”Yksinäinen Puutarha”, ja tulin tietoiseksi syvästä, syvästä surusta, jota Hän koki tämän
miehen katumattomuuden takia. Se oli hyvin traaginen ja sairas tunne. Kaikki kerrat, jotka Jeesus
odotti tätä miestä Puutarhassa, toivoen, että kutsuihin vastattaisiin. Ja viimein… ei siltikään
vastausta Jumalan vetoomuksiin Hänelle. Me emme käsitä ihmisten sydänten kovuutta, vain
Jumala tietää. Mutta me toivomme, me rukoilemme, jopa silloin kun joudumme kamppailemaan
ajatellaksemme hyvää, koska paha on paljastettu. Pystyin viimein yhdistymään siihen, mitä Herra
koki tämän sielun kanssa.
Jeesus aloitti… ” Minun Rakkaani, en katso miestä tai naista kuten te. En keskity heidän
synteihinsä. Jos keskittyisin, lakkaisin yrittämästä kutsua heitä Minun luokseni. ”
” Minä näen sen, mitä Minä loin Rakkaudella ja kaipaan toveruutta tämän Minun luomani kanssa.
Kun he toistuvasti tekevät syntiä, ilman katumista, heidän sielunsa tummuvat ja tummuvat,
kunnes ovat melkein mustia. He vajoavat yhä syvemmälle ja syvemmälle hirmutekoihin, ilman
syyllisyyden vivahdustakaan heidän omassatunnossaan, koska sen on jäädyttänyt inhimillinen
järkeily ja oikeutus. ”
” Jokaisen synnin myötä, Minun sydämeni särkyy vähän enemmän heidän valitsemansa suunnan
vuoksi, huolimatta Minun parhaistakaan yrityksistäni vetää heidät pois pahasta. ”
” Nyt olet kokenut hieman siitä tyhjyydestä ja surusta jota Minä koen kun kuljen siinä Puutarhassa,
joka oli kerran heidän, ja näen ne hirvittävät oliot, joita he kutsuvat tuhoamaan taivaallisia armon
kukkasia. ”
” Vääntelehtivät, ryömivät jättimäiset, matelevat myrkylliset olennot, mustuneet kasvit verta ja
limaa tippuen. Et uskoisi mitä kauhuja on niiden sydämissä, heidän, jotka ovat valinneet Saatanan
ennen Minua ja juurta jaksain nauttivat toisten kiduttamisesta. ”
” Ei ole mitään mitä Disney voisi tuottaa kopioidakseen rumiluksia, jotka asustelevat heidän
sydämissään. Tämä on olemassaoloni kaikkein traagisin hetki – kun sielu uhmakkaasti valitsee
Saatanan ennen Minua. Se todella on miekka Minun Sydämeeni. ”
( Clare ) No niin, Herra, oletko kuolemanrangaistusta vastaan?
( Jeesus ) ” Kyllä Minä olen. Mutta Minun täytyy sanoa, että jotkut sielut ovat niin kuolleita, että
jos he istuisivat vankilassa 80 vuotta, he silti valitsisivat saman kohtalon. Ihminen ei voi nähdä
näiden sydämiin, joten he eivät valitse sitä mitä Minä valitsisin. Yhtäkaikki, heille on annettu voima
ja valtuutus lopettaa elämä. ”

” Minä pitäisin parempana, jos heillä ei olisi tätä valtuutusta. Koska olen Elämän Luoja, Minun
myös pitäisi olla ainoa, joka päättää elämän lopettamisesta. Sivuhuomautuksena että
kuolemantuomio jonossa on viattomia, monille sieluille on vielä toivoa katua jos heille annetaan
enemmän aikaa, ja kuoleman tuomio kieltää Minulta mahdollisuuden saattaa heidät
katumukseen. ”
” Rakkaat, laittakaa epäilyksenne Minun Siunatusta Äidistäni sivuun ja rukoilkaa näiden ihmisten
puolesta. Niin monet tulevat kokemaan saman kohtalon, koska he ovat kovettuneet synneissä.
Mutta otan toisten hylkäämät armot ja annan ne niille, joilla vielä on elämän värinää sieluissaan.
Niinpä, älkää lopettako rukoilemasta heidän puolestaan. Laittakaa syrjään ennakkoluulonne kuinka
rukoilla hetkeksi, ja palatkaa Minun kipeään tarpeeseeni nähdä näiden sielujen ennalleen
saattaminen Minua varten heidän viime hetkillään. ”
” Tämä on ollut traaginen hetki Minulle. Ja, voi, kuinka se koskee, Minun Morsiameni! Se koskee
Minuun niin kovin paljon. Ja näen sielujen jonon, jota odottaa aivan sama kohtalo ja jotka
valitsevat kuolla Saatanan puolesta. Hän nauraa ja pilkkaa heitä, ja Helvetti juhlii Minun tappiotani
– koska Saatanan agenda on tappaa, varastaa ja tuhota kaikki, mikä on rakasta Minulle. ”
” Tämä sielu oli rakas Minulle. Ja seuraava jonossa on rakas Minulle… ja niin edelleen. Rukoilkaa
heidän puolestaan, Minun Morsiameni, ja pitäkää Minulle seuraa – sillä Minun sydäntäni särkee. ”

