603. JEESUS SELITTÄÄ…
KUKA ON CLARE DU BOIS… MINÄ EN OLE LIIOITELLUT CLAREN HEIKKOUKSIA
Jeesus sanoo… Minä en ole liioitellut Claren heikkouksia
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Maaliskuuta, 2018.
Jeesus aloitti… ” Minä niin uskon sinuun, Clare. Vaikka sinä alennatkin itsesi, Minä ylennän sinut. Minä
kerron sinulle tämän, koska Minä tahdon, että sinulla on suuri luottamus siihen, mitä sinä Minun
hyväkseni teet. Koska totisesti, Minun Henkeni on elävänä ja hyvinvoivana sinussa. ”
” Sinä et vain näe tai ymmärrä sitä. Kuitenkin se on näkyvänä yksinkertaisille ja lasten kaltaisille ja
meidän jaksomme ruokkivat heitä kuten maito ja hunaja. ”
Ja tämä on se mistä tässä kaikessa on kyse. Täytyy mennä reilusti pinnan alle, nähdäkseen ja
tunteakseen yhteyden. Kuinka surullista onkaan, kuinka kristillinen yhteisö on sysännyt sinut syrjään ja
väärin syyttänyt sinua kaiken näköisellä panettelulla. Tämä on traagista Minulle, koska paljon hyvyyttä
virtaa Minusta sinun kauttasi ja kuitenkaan he eivät juo. ”
Minun Sydänasukkaat, teille on välttämätöntä huomata, että Claren ja Minun vuoropuhelu on lahja
SINULLE, enemmän kuin mitään muuta. Se ei ole hänen lahjansa. Se on Minun lahjani, jaettavaksi
kanssasi niin että voit tavoitella Minua ja sinä saat samanlaisen syvän ja hellän suhteen. Hän on vain
astia, hyvin rikkonainen astia lisäksi, ja jokainen hänen arpensa on mahdollisuus sinulle kokea Minun
Armoni omassa elämässäsi. ”
” Minä olen valinnut hänet, koska hän on heikko niin monella eri tavalla, että se suuriinpiirtein kattaa
kaiken, minkä kanssa te kaikki kamppailette. Hän on vähemmän terävä kuin te olette, hän on
pakonomaisempi kuin useimmat teistä, hän on kärsimätön ja kevytmielinen, helposti harhautettavissa,
ei ole kykenevä suuriin paastoihin tai itse-kieltäymyksiin, ajautuu sisään ja ulos hänen rakkaus
suhteessaan maailmaan ( kukat jne. ). Mutta hän tarjoaa Minulle erittäin täydellisen mahdollisuuden
puhua teille teidän vioistanne ja teidän ymmärtää, että Minä olen teitä varten kaikesta Sydämestäni. ”
” Monet teistä ovat paljon älykkäämpiä, teillä on parempi itsekontrolli, olette omistautuneempia,
keskittyneempiä, luotettavampia… Voi, Minä voisin jatkaa ja jatkaa. Mutta Minä olen valinnut tämän
maailman hupsut niiden sijasta, ketä pidetään niin erittäin viisaina ja pystyvinä. Kyllä, kuten on
kirjoitettu… ” Jumalan hupsuus on viisaampaa kuin ihmisen viisaus, ja Jumalan heikkous on
voimakkaampaa kuin ihmisen voima. ”
” Ajatelkaa, veljet ja sisaret, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin: teissä ei ollut monta ihmisen mielestä
viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala
valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen
häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä, ja halveksittua, mikä ei ole
yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotain. Näin ei yksikään ihminen voi
ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet
Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. ” 1.
Korinttolaiskirje 1:26-30. ”
” Se, mitä Minä haluan saada välitetyksi teille kaikille on, että teillä ei ole mitään syytä olla
mustasukkainen tästä palvelijattaresta. Hänellä on vikoja enemmän kuin kaikilla teillä yhteensä, ja
Minä sanon tämän kaiken lihan Herrana ja Elämän Luojana. Ja lupaan teille, tämä ei ole liioittelua. ”
” Siis, mikä sitten on niin erilaista Claressa? Ei mikään, todellakaan. Hän on erittäin tavallinen, ja se
tekee hänestä täydellisen esimerkin kaikille teille siitä, mikä on mahdollista Minun kanssani. Antakaa
Minulle elämänne ja Minä teen ihmeellisiä asioita kanssanne. Antakaa Minulle elämänne ja Minä elän

kauttanne. Antakaa Minulle epäonnistumisenne ja vikanne ja Minä työstän ne saaden Minun Kunniani
loistamaan. ”
” Jokaisella teistä on enemmän potentiaalia kuin mitä hänellä on; se on toinen syy, miksi Minä valitsin
hänet. Kun hän opiskeli ” New Agea:a ”, paholaiset sivuuttivat hänet, koska he halusivat jonkun
lahjakkaamman, hän ei ollut pätevä eikä tarpeeksi hyvä mitattuna useammalla tavalla kuin mitä Minä
voin teille kertoa. ”
” Mutta hän oli pätevä Minun silmissäni, koska hän etsi totuutta enemmän kuin mitään muita asioita,
ja oli halukas käsittelemään latteita kelpoisuusehtojaan. Hän tiesi, että Minun Rakkauteni oli ainut,
jolla oli merkitystä hänelle ja loppu oli epäoleellista. ”
” Tähän päivään asti, hänen ponnistelunsa yhä saavat hänet kompuroimaan – mutta Minä nostan
hänet pystyyn, koska hän ei laske itsensä varaan. Hän laskee Minun varaani. Kyllä, hän näkee vaivaa,
mutta Minun pitää tulla häntä vastaan 90 %:lla tai mitään ei saavuteta. ”
” Minä odotan teitä loppuja, rakkaat. Milloin te lopetatte yrityksenne olla jotain ja käännytte
mitättömyydellänne Minun puoleeni, jotta Minä voin tehdä teidän kanssanne mitä Minä haluan? Minä
rakastan rikkonaisia kyniä. Suuri taiteilija voi tehdä ihmeellisiä asioita vain yhdellä pienellä kynällä, ja se
on kuinka näen monet teistä – rikkonaisina kyninä, pyyhekumit kuluneina, hyvin lyhyinä ja hankalina
tarttua ja piirtää niillä. Mutta Minä hämmästytän teidät sillä mitä Minä voin tehdä, kun te olette täysin
kääntyneet Minun puoleeni. ”
” Siis, pyydän. Älkää laittako tätä naista jalustalle. Pikemminkin nähkää hänet erittäin tavallisena
sieluna, joka jatkuvasti putoaa kuoppaan ja täytyy vapauttaa sieltä Minun Rakkaudellani. Hänellä ei ole
muuta tarjota kuin vikansa ja epäonnistumisensa ja vilaus Minun Armooni ja sen mitä voidaan
saavuttaa alhaisimman astian kanssa. ”
” Minä lupaan teille, että en ole liioitellut Claren heikkouksia. Minä olen ollut suorasukaisen rehellinen.
Ja hän tietää sen. ”
” Ja kerron sen niin kuin se on, koska tämä kanava ei ole jonkun suuren profeetan tervehtimistä varten.
Tämä Kanava on Minun armoni ja rakkauteni voiman osoitusta hyvin pienen sielun elämässä, ketä
Minä olen valinnut käyttää paljastamaan Minun Armoni, työskennellen teidän kaikkien kanssa teidän
epäonnistumistenne ja puutteittenne kanssa. Minä en olisi pystynyt käyttämään häntä tähän
tehtävään, jos hän olisi ollut jotakin enemmän kuin ei-mitään. ”
” Mitä Minä voin tehdä teidän kanssanne, jotka haluatte olla rikki ja tulla muovatuksi uudelleen
sellaiseksi, joiksi Minä olen teidät luonut? Se on teidän käsityskykynne ulkopuolella tietää tämä,
Rakkaat. Riittää kun sanon, Minulla on teitä jokaista varten erittäin ihmeellisiä asioita varattuna.
Teidän silmänne eivät ole nähneet, eikä se ole edes tunkeutunut uniinne, mitä Minä voin tehdä heidän
kanssaan, ketkä Minua rakastavat ja taipuvat Minun keskeytykseeni ja koulutukseeni. Mutta Minä
lupaan yhden asian: te tulette hämmästymään, kun olen saattanut asiat loppuun kanssanne. Ja te
tulette katumaan ja nöyrtymään enemmän kuin sanat voivat kertoa. Ja te tulette muistuttamaan
Minua. ”
” Tulkaa! Tulkaa Minun käsivarsilleni ja antakaa Minun tehdä teistä astia jaloa käyttöä varten. Minun
sydämeni kaipaa teitä! Tulkaa ja täyttäkää kohtalo, jonka Minä olen varannut yksin teille. Tulkaa!
Luottakaa, että ei mikään tässä maailmassa voi estää Minua saavuttamasta Minun päämääriäni teidän
elämissänne. ”
” Haluatteko olla pyhimys? Tulkaa. Minä voin yhtä hyvin tehdä senkin teidän kanssanne. Mutta
suurinta ei ole se, mitä teistä voi tulla, vaan se ketä te olette Minulle ja kuinka paljon Minä täytän teitä
Minun rakkaudellani ja kiitollisuudellani, koska te annoitte itsenne Minulle. Tulkaa! ”

