52. PYHYYDELLÄ ON HINTANSA!
SIUNATTUJA OVAT PUHTAAT, SILLÄ HE TULEVAT NÄKEMÄÄN MINUT
Jeesus sanoo… Siunattuja ovat Puhtaat, sillä he tulevat näkemään Minut! Pyhyydellä on Hintansa
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Huhtikuuta, 2015.
Jeesus aloitti… ” Minun lapsillani on vaikeaa nähdä, missä he ovat tehneet kompromisseja
maailman kanssa. Maailma on niin korruptoitunut, että omattunnot eivät ole koskaan oikein
kunnolla muodostuneet, ja sen tuloksena on vielä paljon, mitä he eivät silti tunnista onko se oikein
vai väärin. ”
” He aistivat, että tietyt asiat eivät miellytä Minua, mutta he eivät tiedä sitä ilman epäilyksen
häivääkään. Sinäkin lankeat tähän joskus. Katsohan, Minun ajatteluni on niin radikaalisti erilaista
kuin maailman, että sitä on vaikeaa oikeuttaa ihmisten silmissä. ”
” Mutta Minä olen tässä sanomassa… ” Tee parhaasi ” ja ” Minun Henkeni tekee loput ”.
Maapallolla ei ole aikaa tarpeeksi paljastaa kaikkia asioita, jotka tuottavat Minulle surua, mutta
Taivaassa oloajan jälkeen, te tulette ymmärtämään paljon täydemmin synnilliset asiat, jotka ovat
saastuttaneet teidät. Siihen asti, tehkää parhaanne, Minä tulen tekemään loput. Ei mutta vakavasti
ottaen, Minä ymmärrän teidän ymmärryksen puutteenne mitä tulee asioihin, jotka loukkaavat
Minua. Ja tästä syystä Minä olen paljon vapaamielisempi teidän kanssanne enkä vaadi täydellistä
puhtautta kuten tein vanhoina aikoina. ”
” Kyllä, uimapuvut yhä hävettävät Minua. Se näyttää ihan liian paljon lihaa, mutta se on
kulttuurinne normi. Minä muistan, kun sinä veit lapset uimaan altaaseen ja vaadit, että he
peittävät kehonsa shortseilla ja T-paidoilla, mutta vain heidän olemisensa toisten läheisyydessä,
ketkä olivat vaatimattomammin pukeutuneet, oli Minulle häpeällistä. Minä en tuomitse sinua
Clare, Minä olen selittämässä kuinka erilaisia Taivaan vaatimustasot ovat ja että Minä olen tehnyt
myönnytyksiä kulttuurinne takia. ”
” Mutta nyt me olemme tulleet viime hetkille ja Minä toivon kaikkien Minun Morsianteni olevan
akuutisti tietoisia siitä mikä on surua aiheuttavaa Minulle, Minä haluan teidän kaikkien
harjoittavan silmän, mielen ja kehon siveyttä. Älkää antako silmienne vaellella. Älkää katsoko
toista kertaa, kun näette jotakin Minua loukkaavaa. Ymmärrättekö, että Minä asun sisällänne?
Minä näen sen, mitä tekin näette? Voi, pyydän, säästäkää Minut siltä surulta, että joutuisin
näkemään lihallisen luonteen asioita. ”
” Monet teistä ovat kompastuneet lihan synteihin, koska elätte vaatimattomassa kulttuurissa. Se
oli Saatanan suunnitelma alusta alkaen ja kuinka menestynyt hän on ollut. Mutta nyt Minun
Morsiameni, kun lähestytte hääpäiväämme, Minä pyydän teitä, älkää viipyilkö lihan asioissa, eikä
viihteessä… se ei ole Minusta hauskaa, vaan sairasta, ei valokuvissa, ei lauluissa eikä kirjoissa. ”
( Clare ) Herra, minä tiedän, että vihollinen on päästänyt vapaaksi saastaa kuin ei koskaan ennen,
joka vain tihkuu mieliimme, ennen kuin me huomaamme mitä se on.
( Jeesus ) ” Näitten asioitten huomaaminen mielessänne ei ole tuomittavaa, vaan se jos oleskelette
siinä niin, että tahraatte itsenne. Jälleen, siunattuja ovat puhtaat, sillä he saavat nähdä Jumalan,
tämä on tärkeä seikka kommunikoinnissa Minun kanssani. Minä toivoisin, että te työntäisitte ne
hyökkäykset mielestänne ja pysyisitte puhtaina. Jos ette tee sitä, ne alkavat kasvaa ja kehittyä
joksikin, mikä on paljon pahempaa ja ennen kuin tiedättekään, te olette vaarantaneet itsenne ja
olette itsekontrollin rajojen ulkopuolella, ja sitten on liian myöhäistä ja te lankeatte syntiin. ”

” Minä kerron tämän teidän omaksi parhaaksenne, pyydän, että kartatte kuin spitaalista
pienintäkin vihjettä moraalittomuudesta, epäpuhtaudesta, moraalisen maltin puutteesta,
varsinkin seksuaalisessa käyttäytymisessä, ja provosoivasta pukeutumisesta. ”
” Pyhyydellä ja Minun läheisyydelläni on hintansa, te tulette saamaan enemmän kuin oman
osanne sukulaisten pilkasta ja halveksinnasta, kun kieltäydytte katsomasta tiettyjä asioita
elokuvissa tai TV:ssä. Silmien pois kääntäminen likaisista asioista tuo tietyn tuomion teidän
lähellänne ja he paheksuvat sitä. Mutta te todistatte Jumalalle sisällänne, te hylkäätte moraalisen
epäpuhtauden ja asetatte korkeamman vaatimustason käyttäytymiselle, johon moni ei halua
päästä mukaan. ”
” Ja niille teistä, jotka ovat langenneet epäpuhtauteen ja huorintekoihin, Minä sanon, katukaa ja
tehkää päätös olla tekemättä sitä uudelleen, kutsukaa Minua sillä hetkellä vahvistamaan teitä. Ne
teistä, jotka silmäilevät vapaasta tahdostaan ovat paljon syyllisempiä kuin ne teistä, jotka ovat
heikkoja ja kieltäytyvät jokaisesta tilaisuudesta katsoa, mutta silti tulevat nujerretuiksi. Minä en
tuomitse teitä, mutta demonit tuomitsevat. He tuovat kiusauksia ja antavat teidän ymmärtää, että
Jumala antaa anteeksi, ja kun lankeatte, he vuodattavat tuomiota ja julistavat teidät omikseen,
sidotuiksi Helvettiin. ”
” Tulette huomaamaan, että ne teistä, jotka ovat karkeita ja tuomitsevia toisia kohtaan, teidän on
vaikeampi kontrolloida itseänne. Katsokaahan, pikemminkin kuin, että ryntäisin vierellenne, Minä
annan teidän epäonnistua, että teillä olisi enemmän armoa veljiänne ja siskojanne kohtaan. Minä
kutsun Minun lapsiani Armoon. Ne, jotka antavat Armoa, heille tullaan antamaan Armoa. Ne, jotka
ovat oikeudellisia, vaativia, ja kriittisiä muita kohtaan, heidän täytyy oppia myötätuntoa ja
nöyryyttä. Ja siispä Minä sallin alentavan tavan saattaa heidät järkiinsä niin että he lopettavat
tuomitsemasta muita. Minä en saa näitä asioita aikaan vaan Minä näen, kun demonit ovat
valmiina hyppäämään sieluun, ja jos he ovat olleet karkeita ja kriittisiä muita kohtaan, Minä en
auta heitä. Mitä enemmän alennatte muita, sitä enemmän voitte odottaa lankeavanne. ”
” Nyt, kun sielut ovat saaneet tarpeekseen ja itkevät Minua apuun, minä muistutan heitä heidän
heikkoudestaan niin, että he todella näkevät itsensä samalla tasolla kuin kaikki muutkin, ei
parempina, ei viisaampina, ei pyhempinä, ei kyvykkäämpänä, vaan kurjina juuri samanlaisina kuin
muukin pelastuksen tarpeessa oleva ihmiskunta, myötätunnon tarpeessa oleva, Armon tarpeessa
oleva. Ja kun näen, että ylpeä, röyhkeä, tuomitseva sielu on alkanut ymmärtää tämän, silloin Minä
tulen auttamaan heitä. ”
( Clare ) Herra, minä tiedän, että minulla on ollut heikkous ruokaan liittyen ja näyttää siltä, että
joka kerta kun tuon kotiin jonkun pienen asian, joka ei saanut Sinun hyväksyntääsi, minulle tulee
tunnonvaivat ja Sinä annat minulle viestin nöyryydestä.
( Jeesus ) ” Kyllä, Minä nöyrrytän ylpeät, Minä sallin heidän epäonnistua monin, monin eri tavoin,
koska ylpeys oli ja on saatanan alkuperäinen synti, ylpeys on synnin isoisä ja enemmän kuin mitään
muuta syntiä, Minä vihaan ylpeyttä. Se synnyttää tuomitsevuutta ja juoruilua, joka tuhoaa Minun
Kehoni elämän ja riistää sen Minun Lahjoiltani. Se tuhoaa avioliittoja ja jättää lapset ilman
ohjausta molemmilta vanhemmilta, se heikentää yksinkertaiset ja ottaa heiltä heidän
elämäntarkoituksensa. Ei ole mitään niin tuhoavaa kuin ylpeys, sen voi löytää kaikkien muiden
syntien taustalta, ahneuden, himon ja liian monen asian taustalta mainittavaksi. ”

” Siispä, kun näen sen sielussa, joka haluaa tuntea minut syvemmällä tasolla, minä välittömästi
ryhdyn töihin murtamaan sen linnoituksen, niin että elämä voidaan ennallistaa siihen sieluun, eikä
sitä voida helposti varastaa. Kun sinulla on ylpeyttä, silloin olet vartioimaton kaupunki, ja kuinka
helppoa vihollisen on kävellä suoraan sisään ja ryöstää sinulta kaikki lahjasi. ”
” Kun olet pappi ja sinulla on ylpeyttä, et vain sinä lankea, vaan kaikki muut, jotka ovat olleet läsnä,
kuunnellet sinua, uskoneet sinuun, he myös lankeavat. Saatana vaanii odottamassa pappeja, hän
provosoi heitä tuomitsemaan, sitten hän ryöstää heidät. ”
” Siispä kaikille teille Minä kerron pyhyyden salaisuudet, Minun miellyttämisen salaisuudet ja
varoitan teitä jalkoihinne viritetyistä ansalangoista. Juuri voiton jälkeen, kun tunnette olonne
hyväksi, se on kaikkein haavoittuvaisinta aikaa, olettakaa, että teitä kohtaan hyökätään, olettakaa,
että teitä provosoidaan tuomitsemaan muita ja asettakaa itsenne heidän yläpuolelle. ”
” Kun tunnette tämän hapatuksen alkavan hiipiä puoleenne, välittömästi katukaa ja tuokaa
anteeksiantoa ja armoa sieluunne. Usein kun tunnette sen, on jo liian myöhäistä, te olette jo
kävelleet siihen, mutta jos olette hyvin, hyvin varovaisia, te voitte estää lankeamisen.
Enimmäkseen Minä haluan teidän huomaavan hyveen veljessänne ja sisaressanne, ja syyttävän
itseänne, että teiltä puuttuu se hyve. ”
” Minä haluan teidän alentavan itsenne ja nöyrtyvän niin, että olette muiden alapuolella omissa
silmissänne. Tämä on AINOA turvallinen suojasatama teille… Nöyryys. Ja jos katsotte tarpeeksi
tarkkaan, te tulette näkemään niin paljon hyveitä muissa, että te ette tohdi osoittaa sormella
ketään, pikemminkin te jatkuvasti huomaatte hyveitä muissa ja se pitää kaupunkinne suojassa ja
hyvin vartioituna. ”
” Siispä nyt, ehkä te ymmärrätte sen. Miksi te lankeatte alentavaan syntiin. Miksi asianne
epäonnistuvat, sillä Minä vastustan ylpeitä ja annan armoa nöyrille. Minä rakastan teitä kaikella
hellyydellä, mitä vain Luojalla voi olla, Minä siunaan teidät nyt, kun jatkatte matkaa, viisaudella ja
rohkeudella voittaa itsenne ja kulkea Minun nöyryydessäni. ”
” Sillä vaikka Minä olen Jumala, Minä en pitänyt itseäni yhdenvertaisena Jumalan kanssa, vaan
tyhjensin Itseni, ottaen alhaisen palvelijan muodon, ja tulin luoksenne ihmisen kaltaisena, hyläten
Minun Etuoikeuteni teidän Luojananne. Tämä on Minun Morsiameni luonteenpiirre, siispä menkää
ja tehkää samoin. ”

