591. JEESUS PUHUU DNA:STA & MAHDOLLISESTA SUKULAISUUSSHUHTEESTA
HÄNEEN, MARIAAN TAI KUNINGAS DAAVIDIIN
Herra puhuu DNA:sta & Mahdollisesta Sukulaisuussuhteesta Jeesukseen, Mariaan tai Kuningas
Daavidiin
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Tammikuuta, 2018.
Jeesus aloitti… ” Minun rakkaani, teidän syntyperässänne on monia salaisuuksia. Teidän
sydämillänne, ja sillä mitkä ovat teidän mielihalujanne, on juurensa siellä. Jos teillä on tulta
sieluissanne ja hellyyttä sydämissänne ja pyritte lievittämään ihmisen kärsimystä, mahdollisuudet
ovat hyvät, että jossain menneisyydessä on esivanhempia, jotka ovat sukua Minun äitini perheelle
ja jopa kauemmas taaksepäin Kuningas Daavidille. ”
” Tämä taipumus hyvyyteen on tunnusomainen merkki Minun läsnäolostani teissä nyt, mutta
kauan ennen kuin synnyitte uudelleen, ja jos tämä oli olemassa sydämissänne, se on toinen merkki
siitä, että jossain DNA:ssanne te olette sukua Minulle. ”
” Ongelmia tulee, kun perheenne kontaminoitunut puoli ottaa etusijan rakastavalta puolelta. Ette
ehkä näe tai ymmärrä mitään tästä vain katsomalla sukupuutanne, mutta se on siellä, haudattuna
ja lähtemättömästi merkittynä sydämiinne. Haluatte elää tehdäksenne hyvää. Sen pitäisi kertoa
paljon alkuperästänne. ”
” Jokaisessa sielussa on hyvää ja pahaa; se on heidän asiansa päättää mille haluavat antaa
elämänsä. Ja sielut käyvät läpi eri aikajaksoja, jolloin he ” kokeilevat ”, että tuoko erilainen
elämänpolku heille täyttymyksen. ”
” Mutta he, jotka voidaan jäljittää Minun perheeseeni, heidän ajatuksensa tulevat olemaan
yksinomaan vallattu tekemään hyvää toisille. Vielä ei ole testejä, joilla voidaan todistaa keitä te
olette, mutta niitä tulee olemaan. Kuitenkin, Minä olen se, joka kutsuu ja kelpuuttaa; ja te
vastaatte. Perus-DNA on olemassa, mutta niin ovat myös negatiivisemmat DNA vaikutukset. Se on
teistä kiinni, Minun rakkaani, aina valita parempi osa. ”
” Te olette saattaneet kokea geneettisiä muistoja, kun olette tunteneet vetoa Lähi-Itään ja
Jerusalemiin ja Pyhään Maahan. ”
( Clare ) Vau Herra! Minun sydämeeni koski erittäin paljon tänä iltana Israelin ja juutalaisten
puolesta, he eivät vieläkään halua kuulla Sinusta. Voi, minun sydämeni särkyy, kun ajattelen niitä
monia, jotka eivät edes halua harkita profetioita, jotka ovat KIISTATTOMAT todisteet siitä kuka
Sinä olet. Varsinkin, kun kuulen ihmisistä, jotka etsivät Messiasta Daavidin sukulinjasta, ajatellen,
että hän on elossa nyt ja piilossa. Voi, kuinka petolliseksi se voikaan osoittautua.
( Jeesus ) ” Älä huoli, Minun Rakkaani. Minä olen täysin kykenevä todistamaan heille, joilla on
silmät nähdä ja korvat kuulla, vaikkakin se tulee aiheuttamaan sekasortoa. ”
( Clare ) Mutta Herra, he tietävät jo profeetta Yitzak Kadurin kautta. Hän kuoli 108 vuoden iässä ja
vietti viimeiset vuotensa kokien näkyjä Sinun kanssasi… eikö totta?
( Jeesus ) ” Todellakin, mutta mitä ihminen tietää älyllisesti ja mitä hän on valmis uskomaan
sydämessään ovat kaksi erillistä asiaa. Tämä itsepäisyys on syvässä, erittäin syvässä. ”
” Clare, Minun pelastustani ei tulla piilottamaan. Se tulee tulemaan Valoon, Minun Rakkaani, se
tulee. ”

” Rakkaat, kipu sydämissänne, on vielä toinen merkki teille teidän ennaltamääräämisestänne. ”
” Minä jaan tämän teidän kanssanne, koska haluan teidän elävän sen mukaan keitä olette,
Minussa. Ennen kaikkea te olette Suuren Kuninkaan lapsia. Ja sitten teillä on sukujuuria, jotka
järkyttäisivät teitä. Te ette ole orpoja. Jos teidän unelmanne ja halunne eivät ole tästä maailmasta,
vaan tulevasta maailmasta – jonne olen kutsunut kaikki, jotka haluavat olla osa, haluatte osallistua
– te olette Jumalan perhettä. Minä haluan teidän ymmärtävän, että ei ole virheitä, kun kutsun
sielun. Minä tiedän tasan tarkkaan, kuka kukin on ja mihin te kykenette Minun voitelullani. Ja se
on niin paljon enemmän kuin mitä olette tekemässä. ”
” Teidän elämissänne on niin paljon puolia, jotka eivät ole huomionne arvoisia – ja Minä kutsun
teitä irrottautumaan niistä. Kieltäkää itsenne, poimikaa ristinne ja seuratkaa Minua. Te olette
hyvin erityisiä Minulle, hyvin erityisiä. Olen nähnyt erittäin paljon vaivaa kommunikoidakseni sen
teille. Eläkää sen mukaan, Minun Lapseni, Minun Morsiameni, eläkää sen mukaan. ”
” Teidän täytyy ruokkia sitä tulta ylistäessänne, sitten kohdistaa se seurakunnassanne.
Ylitsevuotava rakkaus odottaa ulostulo väylää sydämessänne. Se mitä sisimmässänne tunnette,
täytyy jakaa. Juhlikaa sitä kuka Minä olen teille. Juhlikaa elämää, jonka Minä olen antanut teille
Minussa. Juhlikaa kauneutta, jonka Minä olen luonut, juhlikaa Minun rakkauttani ja halua parantaa
sydämensä rikkoneet. Juhlikaa Minun kuolemaani todistuksena Minun rakkaudestani. Voi, on niin
paljon juhlittavaa! Tulkaa esiin ja juhlikaa sitä kuka Minä olen maailmalle. ”
” Minä juhlin sitä kuka te olette Minulle. Minä laulan ja hyräilen yllänne; itken ja nauran yllänne.
Minä rohkaisen teitä synkimpinä aikoinanne ja kannattelen teitä, kun epäonnistutte. Ja Minä
juhlin, että olette antaneet koko elämänne Minulle. ”
” Teitä pelätään ja rakastetaan suuresti. Minun ihmiseni, maailma näkee Minut teissä, he kuulevat
Minut, kun te puhutte – ja monelle, monelle teistä tällä Kanavalla, ne on kudottu teidän
DNA:hanne. Älkää väheksykö itseänne. Väheksykää syntejänne ja kiusauksianne, mutta älkää ”
itseänne ”. Teidän itsenne on jopa liian kaunis Minulle ilmaistavaksi teille sanoilla. Te olette niin
paljon ylempänä kuin asiat, jotka ovat pidätelleet teitä, toistaiseksi. Ette ymmärräkään, kuinka
paljon teidän alapuolellanne ne ovat. ”
” Niin monet teistä eivät tiedä mitään niistä yövartioista, kun vien teidät moniin paikkoihin
maailmalla tekemään papin työtä. Minä pidän nämä asiat salassa teiltä, ettette ylpistyisi. Mutta
olkaa varmoja, Minä käytän teitä mahtavasti monin, monin tavoin. ”
” Te olette saaneet voitelun päästä ihmisten sydämiin, aukaisemaan sen, mikä on mennyt kiinni
haavoittuneisuuden takia. Aukaisemaan sen, mikä on betoniin valettu, sielujen rikkonaisuuden, he
ovat kokeneet elämän pahimman. Te olette saaneet voitelun parantaa sydämiä, koska Minä elän
teissä. ”
” Kyllä, totisesti, te olette juuri ne, jotka valitsin, Aabrahamista alkaen. Kutsukaa Minun piilotettuja
ja kadotettuja lapsiani ja he tulevat kuulemaan Minun ääneni. ”
” Kaikki tämä on ihmeellistä. Se ei ole ” tästä maailmasta ”, pikemminkin Minun Isäni ajattomasti
järjestämä, että sen tulee olla niin. Minä en tule sallimaan enää teidän alasajoanne. Luvatkaa
Minulle kaikkenne, ja Minä pidän huolen siitä, että Minun kaikkeni loistaa teidän kauttanne. ”
” Jatkakaa ” Kyllän ” sanomista, Minun pyhät ihmiseni, jatkakaa ” Kyllän ” sanomista. Antakaa
Minun kaataa kauttanne kaikki mitä Minulla on annettavaa. Älkää turhauttako Minun
suunnitelmiani antamalla itseänne mihinkään vähempiarvoiseen. ”

” Näettekö? Se mihin teidät on kutsuttu, sillä on arvoa enemmän kuin millään tässä maailmassa.
Siis, älkää tuhlatko aikaanne siihen. Älkää tuhlatko Minun aikaani siihen. Ette ole huomanneet
sielujenne suuruutta; siksi ette ole vastanneet pelottomasti. Minä haluan epätoivoisesti todistaa
teille, kuinka erittäin erityisiä ja ainutlaatuisen arvokkaita te olette Minulle. ”
” Puhutaan turhautumisesta! Voi, se on paljon suurempaa kuin voitte kuvitella. Mutta nyt te olette
lähempänä kuin koskaan sen ymmärtämistä ketä te olette ja mitkä teidän kohtalonne ovat. Kyllä,
se jatkuu tämän elämän tuolle puolen, kyllä. Mutta nyt, tässä elämässä, on niin paljon mitä te
voitte tehdä Minulle. Niin paljon. Minä autan teitä saamaan selville teidän erityislaatunne, niin
että te vuodatatte muille pelottomasti, suurella rakkaudella. ”
” Voi, kuinka haluaisinkaan kertoa teille niin paljon enemmän. Miksi samaistutte niin vahvasti
joihinkin Pyhien Kirjoitusten henkilöihin. Se, mikä on teidän DNA:ssanne, on heidänkin ja miksi
samaistutte heihin. Kun luette Pyhiä Kirjoituksia, jokin syvällä teissä liikuttaa teitä. Siihen on
syynsä. Mikään ei ole sattumaa. Ei mikään. Kaikki on liittynyt yhteen ja niillä on tarkoitus. ”
” Se mitä Pyhiin Kirjoituksiin on kirjoitettu, on myös käyntikortti minun Ihmisilleni kokoontua
yhteen näinä viime päivinä. Kun heidän sydämensä syttyy Pyhien Kirjoitusten kappaleen vuoksi, he
voivat olla varmoja, että siihen liittyy DNA-muisto. DNA-testit ja tietous, jota on olemassa, ovat
vielä hyvin alkeellisia. Sieluissa ja DNA:ssa on NIIN paljon enemmän läsnä kuin he voivat
kuvitellakaan. Ja Minun armostani, se voidaan vapauttaa milloin vain ja manifestoida tässä
elämässä. ”
” Kyllä, Minun ihmiseni, monet teistä, joita tämä Kanava on vetänyt puoleensa, ovat tulleet tänne
DNA:nne sisältämien ikivanhojen muistojen takia. Ne liittyvät siihen, mitä jaan hänen kanssaan.
Lumouksenne Israelia ja Pyhää Maata kohtaan, kaikella sillä on ydin DNA-muistoissanne. ”
” Tiedättekö, että on mahdollista tehdä elokuva DNA:sta? Kyllä vain. Kaikki paikat, äänet, tuoksut
ja aistimukselliset tallenteet ovat DNA:ssa ja jonakin päivänä te tulette näkemään elokuvia esiisienne menneisyydestä. Te tulette ymmärtämään niin paljon enemmän elämästänne Maapallolla,
kun näette. ”
” Minä soisin teidän olevan yhä vähemmän ja vähemmän riippuvaisia ulkonaisista seikoista, mutta
Minä ymmärrän, että niin paljon on kirjoitettu DNA:hanne, mihin olette mieltyneet. Kun stimuloin
tai vapautan tietyn DNA-muiston teissä, niin paljon muutakin nousee pintaan, kuten sinulle, Clare,
tapahtui kun teit Exodus-nauhoituksia. ”
” Minulle on mahdollista näyttää teille elokuva, joka perustuu ainoastaan teidän DNA:nne
sisältöön, kaikki tarvittava kohtauksen tekemiseen on juuri teidän sisällänne. Minun Ihmiseni,
arvostakaa keitä olette. Huomatkaa mieltymyksenne pyhiin asioihin. Huomatkaa halunne parantaa
ja rakastaa ihmisiä. Huomatkaa, että Minä asun teissä, kun kutsuitte Minut sydämeenne KAIKKINE
noine haluinenne. Mutta juuri teidän DNA:nne voi hyvinkin olla yhteydessä Minuun fyysisellä
tavalla. Ja antakaa tämän olla inspiraationa teille, kohotkaa elämään pyhintä mahdollista tässä
elämässä. Antakaa sen merkitä Minulle. ”

