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Varo Juoruilua, Tuomitsemista & Herjaamista… Henkilökohtainen Pyhyys on Suojasi
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Syyskuuta, 2015
Jeesus aloitti… ” Minun kultainen Morsiameni, kuinka suloista onkaan olla toistemme seurassa.
Nämä hetket sinun kanssasi ovat aivan liian harvoin tapahtuvia, ja Minä haluan kääntää päiväsi
enemmän ja enemmän näiden läheisten aikojen suuntaan. Minä tarvitsen tätä aivan yhtä paljon
kuin sinäkin tarvitset tätä Minulta. Minä näen ajatuksesi. ”
” Minä en sano tätä sinun hyödyksesi. Todella, Clare, En sano. Väsymys, mitä tunnen Luoduistani,
ja se saa Minut vaikeroimaan, se täytyy tasapainottaa iloisella seuralla, arvostavalla seuralla,
sellaisen seuralla, joka voi hetkeksi jättää maailman ja levätä Minussa. Se merkitsee Minulle
valtavasti. Ei ole mitään, mitä kieltäisin Morsiamelta, joka etsii Minua yli kaiken. Ja tämä Morsian
ei koskaan kysyisi itsekkäistä motiiveista tai mitään mikä on Minun tahtoni vastaista, niin virittynyt
hän on Minun Sydämeeni. ”
” Minun Rakkaani, kun me lepäämme toinen toistemme sydämissä, pyydä Minulta asioita, joita
tarvitset. ”
( Clare ) Voi, Herra, kerro Minulle mitä minä tarvitsen, en halua pyytää mitään itse. Minä tiedän,
että minun ihmissydän voi olla ennen kaikkea petollinen.
( Jeesus ) ” Tämä on viisas valinta. Pyydä Minulta, Clare, enemmän henkilökohtaista pyhyyttä. ”
( Clare ) Herra, minä haluan olla pyhä, mutta minä sallin lihalleni aivan liian paljon vapauksia.
Kuitenkaan en halua matkia entisaikojen pyhimyksiä heidän uhrauksissaan, jotten kompastuisi
Ylpeyteen. Pyydän, paljasta minulle, mistä tässä aidossa pyhyydessä oikein on kyse.
( Jeesus ) ” Haluta Minun tahtoni ennen kaikkea muuta, luotua tai luomatonta. Sinä olet lähellä,
mutta vielä on matkaa kuljettavana. ”
( Clare ) Kyllä, minä voin tuntea vastustusta jopa nyt… Jos minä vain voisin rakastaa sinua
enemmän, Jeesus!
( Jeesus ) ” Ja siitä tässä kahdenkeskisessä tapaamisajassa on kyse, Näillä kerroilla sinun sydämesi
muuttuu hyytelöksi, koska Minä olen vallannut tahtosikin. En ole saanut sinua kiinni väkivallalla,
vaan vastaanottanut sen sinulta, kun sinä kaipaat saada luovuttaa sen Minulle. ”
” Maailma ja kaikki sen lohdutukset ovat niin pettäviä, Clare. Sinä tulet katsomaan taaksepäin
asioihin, joita halusit omistaa tai tehdä, tulet katsomaan taaksepäin ymmälläsi hupsuudesta silloin.
On koukku, jonka saatana asettaa Minun Valittuihini. Hän näkee tarkalleen, kuinka paljon Minä
rakastan heitä, ja kuinka paljon Minä olen työskennellyt heidän kanssaan ja hän väijyy heitä
suurella salakähmäisyydellä… kuin musta pantteri. Hän ilahtuu siepatessaan heidät, sekä siksi, että
se haavoittaa heitä suuresti ja siksi, että se pitää heidät pois Minun luotani ja ylenpalttisten
lahjojeni luota, mitä Minulla on heille sekä pois heidän suloisesta seurastaan. ”

” Haavat ja välinpitämättömyys ystävästä viiltää syvälle sydämeen ja Minun valitut astiani jaloa
käyttöä varten voivat haavoittaa Minua enemmän kuin kukaan muu, jopa enemmän kuin
paholainen itse. Siksi taistelu Minun pyhitettyjen sielujen ympärillä on suurempaa kuin muiden
ympärillä. Vihollinen pitää sitä suurena voittona saadessaan yhden Minun instrumenteistani
lankeamaan. Tämä on erittäin palkittu tavoite pimeyden valtakunnassa ja sen takia hyökkäykset
ovat paljon hienovaraisempia, mitä keskiverto ihminen voisi huomata. ”
” Esimerkiksi, monet eivät ymmärrä, että jos olet samaa mieltä jonkun kanssa, joka on kriittinen
jostain ihmisestä, sinä olet juuri avannut oven demonille, joka on odottanut vain työntääkseen
jalkansa kangetakseen sen enemmän auki. ”
” Siksi sen kaltaista saastutusta sisältävän keskustelun jälkeen, astia, joka kuuli sen, tuntee
kehotusta jakaa sitä eteenpäin. Se kaksinkertaistaa synnin, ja avaa oven vähän leveämmälle. Paha
synnyttää pahaa. Pian astiaa alkaa harmittamaan joku läheinen ja hän ottaa asiakseen arvostella
puolisoaan tai parasta ystäväänsä. He saattavat tuntea tiettyä epäpuhtautta sillä hetkellä, ja
useimmin se jää siihen. He tulevat tietoisiksi, että Minun Henkeni suree ja he perääntyvät ja
pääsevät perimmäisen syyn kimppuun, mistä kaikki alkoi. ”
” Voi, Clare, sinun täytyy olla paljon huolellisempi, Minun Rakkaani. Pyydän, pyydän, lakkaa
vähättelemästä sillä hetkellä, kun se on sanottu. Sano, ” Minua surettaa tuo, katukaamme. ” Jos
seuralaisesi ei voi tunnistaa sitä, kävele vain tiehesi, ja jätä loppu Minun käsiini. Katsohan,
vähättely jättää merkin, haavan hänen sieluun, ketä arvostellaan. Siinä haavassa, katkeruuden
tulehdus voi helposti ottaa vallan ja levitä ympäri kehoa, saattaen heidät toimintakyvyttömäksi. ”
” Ainut lääke on heidän tunnustuksensa, katumuksensa ja tulo Minun luo parannusta varten.
Mutta usein nämä sielut eivät ymmärrä mistä haava tuli. Siispä se jää piiloon, syvästi haavoittaen
heitä. Myöhemmin se voi paljastua… ” Se ja se sanoi sinusta tätä… ” Ja se kipu tulee särkemään
akuutisti ja sinä tulet huomaamaan, mistä se katkeruus, jota tunsit, tuli. ”
” Toisina kertoina, se menee ohi huomaamatta ja et saa koskaan kohdistettua miksi voit niin
huonosti. Minä monesti poistan nuolet sydämestäsi, mutta se jättää jäljen ja jäljet kerääntyvät ja
tulevat erittäin herkiksi, kunnes saat vaistomaisen reaktion johonkin, jota et pysty kontrolloimaan.
Saatana rakastaa luoda herkkiä kohtia ihmisiin. Niistä tulee pehmeitä maalitauluja, helppo saada
suuri reaktio pienestä tapahtumasta. ”
” Mikä näiden tapahtumien merkitys on viholliselle? Saada kaikkien mielet pois Minusta ja Minun
agendastani, juuri nyt tässä hetkessä. Sielu voi olla niin haavoittunut, että toinen haavoittunut
sielu voisi huutaa seurakuntaa apuun, mutta he eivät voisi tehdä mitään, niin hautautuneita
omaan mielipahaansa ja kipuunsa he ovat. Siispä näet, kuinka tuhoisaksi tämä voi tulla. Isä, anna
heille anteeksi, he eivät tiedä mitä he tekevät. ”
” Ja tietenkin, Minä olen neuvonut sinua monta kertaa, mitä vahinkoa sielut tekevät itselleen, kun
he hyökkäävät muita kohtaan. Jonkun ajan kuluttua, paha on ottanut valtaansa kerran niin hyvän
kristityn sielun ja Minä olen pakotettu siirtämään Minun suojelukseni ja sallimaan heidän tulla
tutkituiksi, sen vahingon mukaan mitä he ovat tehneet. Sitten myöhemmin, jos he ovat vilpittömiä,
Minä voin ennallistaa heidät. Mutta niin usein tämä katkeruuden tapa on rutiini elämän
alamäessä. ”

” Se on mukava polku tavanomaisine näkymineen… nostaen sielun toisten yläpuolelle laaksossa,
ruokkien hienovaraisella ylemmyyden tunteella, kuin ” Minä en ole tuollainen kuin alapuolellani
olevat. ” Tämä ylpeyden myrkky poistaa heidät armon vikkelästä virrasta, joka olisi voinut kantaa
heidän elämänsä suurempia ja suurempia saavutuksia Minua varten. ”
” Siksi, kun sinä ja Ezekiel sovitte käytännöksi olla vähättelemättä muita – ei sanaakaan eikä
kuiskaustakaan – kun Minä tarkkailin kuukausien ajan, kun sinä kamppailit sen kanssa ja tarkkailin
sinun voittojasi, Minä pystyin aloittamaan sinulle papin viran. Mutta et ole vielä selvillä vesillä,
Minun Rakkaani. On vielä varjomainen syyttämisen jäänne, pelon ja torjunnan aiheuttama. Sinun
on vielä päästävä siitä yli kokonaan. Teidän kahden täytyy kasvattaa uusi tarkkaavaisuuden
standardi, eikä sallia edes sen liikuttaa teitä. ”
” Minä en voi siirtää sinua eteenpäin ilman sitä, uuden tason armeliaisuus ja nöyryys Clare, tätä
Minä haluan sinulta. ”
( Jeesus ) ” Minä tiedän, että sinä tunnet tämän syvästi ja siitä Minä olen kiitollinen. Nyt, kaikki
mitä sinun tarvitsee tehdä, on saada aviopuolisisi hyväksyntä ja karistaa ne varjomaiset äänet,
jotka aiheuttavat sinut vastaamaan ja jopa hyökkäämään. ”
( Clare ) Voi kyllä Herra, minä vihaan, minä vihaan, minä vihaan sitä, kun teen niin. Voi, Herra, se ei
ole Minun sydämeni. Varmasti Sinä vastaat tähän rukoukseen tehdäksesi meidät molemmat
vahvoiksi pyhyydessä, ettemme koskaan vahingoittaisi sielua vähättelyllä, edes vähääkään, ei
henkäyksen vertaa tai hiukkakaan mätää sisältäen. Vain Sinä voit tehdä tämän Herra, ja Minä
rukoilen armoa vastata kuten minun pitäisi. Herra säästä minut. Pyydän, anna minun sydämeni
olla suloinen levähdyspaikka, missä jopa enkelit voivat löytää rauhansa, koska tiedän, että olen
toistuvasti loukannut heitä reaktioillani.
( Jeesus ) ” No niin, Minun Morsiameni,, nämä olivat asioita, joita toivoin, että olisit kysynyt
Minulta tänä iltana. Tämä oli vastaus, jota Minä halusin sinulta. Ja on Minun Iloni vastata sellaisiin
rukouksiin. Nyt, kun saat puolisisi suostunnan tälle, Minun iloni on oleva täysi. ”
” Pyydän, Minun Morsiameni, älkää koskaan salliko kenenkään kiskovan teitä syyttelyn, panettelu
ja kritiikin kuoppaan. Tämä, kuten Minä olen kertonut teille aikaisemmin, on saatanan pää-ase
saada teidät avoimiksi epäonnistumiselle ja hyökkäykselle, koska Minä vedän käteni hiukan
poispäin ja annan luvan saattaa teidät järkiinne. ”
” Teitä odottamassa on niin paljon, niin paljon iloa, niin monia lahjoja. Taivaassa teitä eivät enää
tule houkuttelemaan tällaiset luotaantyöntävät olennot tuomitsemaan toisianne. Taivaassa teillä
ei tule olemaan mitään halua tehdä tällaisia asioita. Täällä Maapallolla te jatkuvasti leimahdatte
harkitsemattomuuden puuskiin, joissa teidän täytyy hallita itsenne. Tämä on testaus kenttä. ”
” Teidän todellakin tulee aina testata henget nähdäksenne tulevatko ne Minulta. Teidän täytyy
aina olla varuillanne väärien oppien, valheiden ja muunneltujen totuuksien varalta. Tämä on
teidän vakava vastuunne Minun edessäni, ja Kristittynä Minä annan teille vastuun ja velvollisuuden
ylläpitää totuutta ja kyseenalaistaa väärät opetukset. Sitten antakaa toiselle osapuolelle
mahdollisuus selittää, mitä he näkevät. Tällä tavalla te molemmat hyödytte ja veljellisen
rakkauden siteet voimistuvat. ”

” Mutta mitä tulee astiaan, se on täysin Minun toimialaani ja te ette saa tuomita astiaa. Te ette
tiedä, miksi he puhuvat niin kuin puhuvat, siis on parasta jättää heidän motiivinsa Minulle, ettei
teistä tule niitä, jotka tuomitaan syyllisinä. ”
” Nyt, monet teistä ovat jo syyttäneet häntä itsensä puolustamisesta, ja Minä kerron teille
totisesti, mitään mitä Minä sanoin täällä, ei ole tullut häneltä. Teidän on oikein ja hyvää harjoittaa
erottelukykyä tätä kanavaa kohtaan, aivan kuten teidän tulisi käyttää joka kanavaa kohtaan. Mutta
tehkää se kristillisellä armeliaisuudella, ilman hiukkaakaan kaunaa. ”
” Minä olen tuonut tämän opetuksen yhtä ja vain yhtä tarkoitusta varten, Minun Kehoani kohtaan
on tulossa negatiivisuuden tulva, eivätkä monet ole tietoisia niistä ansoista, joihin heitä
houkutellaan. He menettävät armon ja yhteydentunteen Minuun. Minä en halua tämän
tapahtuvan täällä tällä kanavalla. Minä haluan säilyttää täällä läheisyyden Minun Morsiamiini.
Kellään teistä EI ole KÄSITYSTÄ kuinka paljon lohtua te tuotte Minulle, teillä ei ole minkäänlaista
käsitystä. Ja se tekee teistä maalitauluja. Siispä pyydän, olkaa valmiusasemissa uuden ja
ainutlaatuisen vihollisen leiskunnan varalta, mikä saattaisi johtaa teidät lankeamaan
tuomitsemiseen. ”
” Teille, jotka olette uusia tällä kanavalla, Minä sanon, että Minä olen käyttänyt Pyhiä Kirjoituksia,
Raamatunlauseita, viisitoista kertaa tässä opetuksessa, katsokaa, pystyttekö löytämään ne. ”
” Minä siunaan teidät nyt lahjalla vastata Armoon, että kaikki minkä Minä olen sanonut, te
panisitte talteen sydämiinne, ja että se toisi suloista hedelmää. ”

