137. HALUAN ARMOA!
OLKAA MINUN ESIMERKKEJÄNI & NÄYTTÄKÄÄ HEILLE MINUN ARMOANI
Jeesus sanoo… Minä haluan Armoa! Olkaa Minun Esimerkkejäni & Näyttäkää heille Minun
Armoani
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Syyskuuta, 2015.
( Clare ) Herra on meidän kanssamme, rakkaat Sydänasukkaat. Tämäniltainen ylistyshetki meni
hieman eri tavalla kuin normaalisti. Olen ollut ehdottoman lumoutunut sirkkojen äänestä täällä
ulkona. Ne vain ovat niin kauniita. Tänä iltana menin ulos valtavan poppelin alle istumaan illalliseni
kanssa pimeään, leväten sirkkojen rytmissä. Voi, ne ovat niin kauniita. Täällä ulkona on niin
suloista ottaa lepohetki.
Minä tiesin, että Herra oli minun kanssani, niinpä aukaisin hengen silmät ja siinä Sinä olit, katsellen
minua hellästi. Sinä liikahdit ruokaani päin, ” Syö päivällisesi. ” Olin menettänyt mielenkiintoni
ruokaan, mutta sydämeni kaipasi sykkiä Sinun sydämesi sisällä. Niinpä Sinä tulit lähemmäksi ja
minä lepäsin Sinun sydäntäsi vasten ja liu`uin tietoisuuteen siitä, Kuka Sinä todella olet… Hän, joka
pitelee Universumiamme koossa ja antaa minulle hengityksen. Ja tietoisuus otti minut valtaansa
siitä todellisuudesta, että Sinä ottaisit aikaa vain ollaksesi täällä minun kanssani, pölyhiukkasen
tässä järjestelmässä.
( Jeesus ) ” Ja kuitenkin, Minä olen hyvin paljon henkilö, Clare. ”
( Clare ) Kyllä, minä tiedän, Sinä olet myös Henkilö, tämä on ymmärryksen yläpuolella. Henkilö,
kuitenkin Hän, joka loi Universumin ja ylläpitää sitä ja kuka tietää kuinka monia muita
universumeita. Kuinka sovittelet sen? Minun ihmismieleni ei voi sovitella sitä. Sinun olemuksesi
suloinen ja voimakas mietiskely ottaa minut valtaansa.
( Jeesus ) ” Se on jotain, mitä et tule koskaan täysin ymmärtämään, Minun Rakkaani. Mutta
jotakin, johon voit täysin ottaa osaa. Eikö olekin kirjoitettu… ” Hänen kauttaan sinä elät ja liikut ja
sinulla on olemuksesi. ” Ja kuitenkin Minun olemukseni on jatkuvasti ylitsevuotava sinuun saakka,
Minun Morsiameni. Kyllä, todella, Minun Rakkauteni teitä kaikkia kohtaan ei tunne rajoja, ei tunne
loppua, niinpä se jatkuvasti virtaa teidän kaikkia tarpeitanne varten. Jos tulette Minun Armon
lähteelleni astiat tyhjinä, Minä en koskaan laiminlyö täyttää niitä. ”
( Clare ) Voi, Herra, auta minua tyhjentämään astiani.
( Jeesus ) ” Sana ”käsittämätön” luotiin Minua varten. ”
( Clare ) Kyllä, Minä näen, että ei mikään tai kukaan voisi ikinä omaksua sitä titteliä. Herra, viime
aikoina ajatus Sinun tuomiostasi on tullut mieleen, ja se on pelottava.
( Jeesus ) ” Minun Armoni lieventää Minun tuomiotani. Mitä enemmän annatte armoa, sitä
vähemmän teidän täytyy pelätä tuomiota. Minä pidättelen Minun vihaani erityisesti ja yleisellä
tasolla, heiltä, jotka antavat Armoa päivittäin. ”
” Voi, Minun lapseni, kuinka hyvin tärkeää Armo on. Armo on Minun Luontoni, ei tuomitseminen.
Mutta ihmisten sydänten kovuuden takia, että universumi tulisi pysymään, tuomion täytyi tulla.
Mutta ymmärtäkää, Minä otin sen tuomion Itselleni ristillä, niin että ne teistä, jotka ovat Veren
alaisuudessa, heitä ei tuomittaisi. Kuitenkin ihmiset tyhmyyksissään jatkavat samaa menoa, ja sen
takia Minä jaan Minun Armoani perustuen siihen, kuinka he jättivät arvostelematta ja
tuomitsematta. ”

” Jos olit ankara ja määräilevä elinaikanasi, sinulla on paljon pelättävää Minun tuomiollani. Jos olit
väkivaltainen heitä kohtaan, jotka olivat kostonhaluisia, katkeruus tulee luonteenpiirteeksi, ja
Armon edistäminen sen sijaan saa kaiken menemään hyvin kohdallasi. Ei sillä, että kenenkään
tulisi olettaa Minun Armoani täyttääkseen lihan halut; sitä ei tulla sallimaan. Mutta kaikissa
asioissa, Minä katson astian haurautta ja toimin sen mukaan. Jotkut teistä ovat luopuneet paljosta
Minun ja sisartenne ja veljienne vuoksi. Jotkut teistä itsekkäästi eväävät ja ovat evänneet veljiltään
ja sisariltaan. ”
( Clare ) Herra, minä tiedän, että minä olen tehnyt sitä.
( Jeesus ) ” Kyllä, mutta sinä olet oppinut. Kuitenkin, sinulla on vielä paljon oppimista, ja paljon ja
paljon ja paljon teillä kaikilla oppimista epäitsekkyydestä. Minä odotan nähdäkseni kuka saa
kruunun sitoutumisestaan Armoon. ”
( Clare ) Epäilemättä, Herra, minua tullaan arvostelemaan siitä. Koska Sinä olet Jumala ja
kaikkivaltias, Sinä jo tiedät kuka saa mitäkin.
( Jeesus ) ” Mutta Minä nautin kilpailusta. Korostan, te ette kilpaile kruunusta vaan rakkaudesta
Minuun ja siitä mikä on tärkeää Minulle. Minä katson tätä kisaa suurella ilolla ja Minun enkelini
ovat aina auttamassa teitä ylös, kun lankeatte ja auttamassa teitä jatkamaan koko matkan
maaliviivalle saakka. Minä haluan, että te saatte siepatuksi Minun sydämeni teidän Armollanne.
Minä haluan teidän muistuttavan Minun Isääni Hänen Armossaan. ”
( Clare ) Herra, useimmat ihmiset olisivat erimieltä sen kanssa, sillä he palauttavat mieleen, kuinka
Sinä komensit Israelilaiset tappamaan jokaisen miehen, naisen ja lapsen ja jopa eläimet.
( Jeesus ) ” Mitä ihminen näkee älyllisesti ja mitä Minä tiedän Minun kaikkivaltuidessani, ovat kaksi
täysin erilaista asiaa. ”
( Clare ) Mutta ihmiset eivät näe sitä, Herra.
( Jeesus ) ” Miksi luulet, että Minä inkarnoiduin ja kuolin ristillä heidän vuokseen? ”
( Clare ) Todistaaksesi Sinun todellisen luontosi, havainnollistaaksesi todellisen rakkautesi meitä
kohtaan?
( Jeesus ) ” Täsmälleen. Kuten Minä olen kertonut sinulle aikaisemmin, sinä et voi nähdä mitä Minä
näin silloin sinä päivänä. Sinä et myöskään voi kuvitella miksi Minä otan jotkut hyvin, hyvin nuorina
– maanvyöryissä, tsunameissa ja maanjäristyksissä. Minun Armossani on niin monia puolia, että
sinä et voi käsittää sitäkään. Niin monia puolia. ”
” Mutta kun mietiskelet Ristiä, alat saada kuvan Minun rakkauteni syvyydestä jokaikistä luotua
kohtaan, kyllä, jopa eläimiä kohtaan. Minä pitäisin paljon parempana, että he olisivat täällä Minun
luonani, kuin että näkisin niiden kärsivän Maapallolla. Minä pitäisin paljon parempana, että
kolmannen maailman maiden pikkulapset ja vauvat olisivat täällä Minun kanssani kuin että olisivat
Maapallolla. ”
” Minä olen luvannut paljon näille pienille. Katsohan, ihmisen Hengellä on mieli, myös, mutta tämä
mieli on suurimmalta osaltaan irrotettu sielun tietoisuudesta. Siis, kun näyttää, että sielu on
täydellisessä pimeydessä, on silti olemassa alitajuinen tieto Minun rakkaudestani heitä kohtaan. Ja
tietoisella tasolla he menevät etsimään sitä, ihan kuten sinä teit, tutkien kaikki ”New Age”:n kujat
yrittäen löytää Minut. ”

” Mutta kuten Minä olen kertonut aikaisemmin, tiettyjä sopimuksia on tehty sielujen kanssa, kenet
Minä lähetän Maapallolle – kyllä, tiettyjä sopimuksia, ja he kulkevat pois nimetyltä kurssilta,
kunnes tulen heitä varten. ”
( Clare ) Mutta Herra, entäpä ne pelastamattomat, joilla ei ole koskaan ollut mahdollisuutta tuntea
sinua tällä Maapallolla?
( Jeesus ) ” Minun tieni ovat paljon korkeammat kuin teidän tienne ja Minun yhteyteni sieluun on
paljon enemmän perustavaa laatua oleva kuin mitä sinä voit arvella. Suurin sielujen hävikki
tapahtuu, kun harjoitetaan vapaata valintaa ja valitaan tehdä syntiä. Minä varustan ihmiset
omallatunnolla ja työskentelen joka ainoan sielun omantunnon kautta. Tämä on Minun keinoni
vetää heitä Minun puoleeni. Ja kun Minä näen, että aika on oikea, Minä paljastan Itseni. Taivaassa
tulee olemaan monia yllätyksiä, Rakkaani. ”
( Clare ) Sen jälkeen, pidin pitkän tauon, ja sanoin sitten… onko vielä jotain lisää mitä haluat sanoa,
Herra?
( Jeesus ) ” Voi, Kyllä, on paljon, paljon enemmän. Voisin täyttää vuosikertoja sillä mitä haluaisin
sanoa teille kaikille. Mutta tärkeimmät asiat ensin. Armo. Kyllä, Armo. Armoa puhelinmyyjille… ”
( Clare ) Voi, Ei! Ei heille!
( Jeesus ) ” Kyllä, heille! Armoa postimiehelle. Armoa naapurillesi ja naapurin ärsyttävälle koiralle.
Armoa jopa kojooteille. Armoa polttoainepumpun jonossa oleville, Armoa apteekin jonossa
oleville, Armoa herkku kaupassa oleville, Armoa aviomiehellesi, kun hän kulkee perässäsi sulkien
ikkunoita. Armoa, Armoa, Armoa.”
” Siispä, miten tämä Armo ilmenee? Ilman valituksia, ilman mulkoilua ja kärsimättömiä hengen
haukkomisia. Odottaen hymyillen, kun vanhempi henkilö ohittaa sinut, mieluummin kuin että
loikkisit eteenpäin, kun sinulla on kiire. ”
” Mutta Armoa tarvitaan eniten siellä, kenen keskuudessa sinua on loukattu eniten – ja loukattu
syvästi. Monesti heillä ei ole käsitystä siitä mitä he ovat tehneet. Toisinaan he eivät välitä pitää
kieltään kurissa. Mutta Minun Lähettiläinäni teidän täytyy kukistaa se lihallinen peto, joka on
valmiina viiltävän sanan kanssa, hengittäkää se hiljaa ulos ja hengittäkää sisään Minun Armoani
sen sijaan. Kyllä, hengittäkää sisään Minun Armoani; syviä, syviä henkäyksiä Armoa. ”
” Palauttakaa mieleen se kerta, kun äitinne loukkasi teitä viiltävillä sanoilla. Palauttakaa mieleen se
kerta, kun hyppäsitte jonkun eteen jonossa. Palauttakaa mieleen se kerta, kun kiilasitte toisen
eteen, kun tavoittelitte samaa parkkipaikkaa. Palauttakaa mieleen se kerta, kun petitte suhteessa.
Näiden pimeiden asioiden näkeminen auttaa teitä saamaan otteen lihastanne ja alistamaan sen
Minulle, ja jakamaan Armoa siellä missä tuomio on tulollaan. ”
” Hämmästyttäkää maailma rakkaudellanne ja kärsivällisyydellänne, Minun Morsiameni.
Ällistyttäkää heidät kiltteytenne syvyydellä. Kohdelkaa heitä epätavallisen kunnioittavasti, kun, jos
totta puhutaan, te silmäilette heidän kaulaansa nähdäksenne saisitteko molemmat kätenne sen
ympäri. Minä hengitän uutta Elämää, uutta arvokkuutta teidän hauraisiin jäseniinne… Minä, myös,
annan Armoa… teille. ”
” Jos maailma tietäisi Minun Rakkauteni syvyyden, havainnoimalla Armoa, jota jokainen Minun
Ihmisistäni antaa kaikille, maailma ei enää olisi orjuutettuna saatanan käsissä. Ihmiset
murtautuisivat vapauteen ja anoisivat tullakseen tuoduiksi Valtakuntaan. ”

” Jos he tietäisivät, että heille on saatavissa parannusta, he seisoisivat jonossa kenen tahansa
parkkipaikalta löytämänsä kristityn luona, kunnes saavat rukouksen. Minä en liioittele tässä. Se
päivä on tulossa, jolloin Minut tullaan paljastamaan maailmalle Minun ihmisteni kautta, heillä
todellakin tulee olemaan kuva Minusta asetettuna heidän eteensä. He, jotka istuivat kadotuksen
reunalla, ihmiskunnan vihan ja torjunnan vuoksi, ryömisivät maileja, vain tullakseen parannetuiksi
siitä, keneksi ovat tulleet. ”
” Voi, Minulla on paljon enemmän sanottavaa Minun Armostani ja kuinka Minä haluan nähdä sen
manifestoituvan Minun Ihmisissäni. Kirjoittakaa se otsaanne; leimatkaa se käsiinne, ARMOA. Sitten
menkää ovesta ulos ja antakaa sitä kaikille, joita kohtaatte. Tulkaa sitten takaisin kertomaan
Minulle, miltä teistä tuntuu, miten päivänne meni, mitä teille paljastettiin? Menkää ja oppikaa
mitä tämä tarkoittaa… minä haluan armoa, en uhrausta. Sillä Minä en ole tullut oikeudenmukaisia
kutsumaan vaan syntisiä. ” Matteuksen Evankeliumi 9:13.
” Ja missä te olette joskus olleet, siellä he ovat, joten kulkekaa hellästi heidän keskellään ja
näyttäkää heille Minun Armoani. Voi, kuinka siunattuja te olettekaan, jos otatte huomioon nämä
sanat. ”
” Minä rakastan teitä, Minun Ihmiseni… Menkää nyt ja rakastakaa kadotettuja niin kuin Minä olen
rakastanut teitä, ja Minä olen teidän kanssanne. Kutsukaa Minun hetkinä, jolloin teillä on houkutus
päästää vihanne ilmoille… ”Jeesus, auta minua!” ja Minä täytän tarpeenne. ”

