294. Jeesus sanoo… Tämä tulee olemaan Minun pimein Hetkeni…
Pysykää Minun kanssani, Minun Morsiameni!
TÄMÄ TULEE OLEMAAN MINUN PIMEIN HETKENI…
PYSYKÄÄ MINUN KANSSANI, MINUN MORSIAMENI
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Huhtikuuta, 2016.
Clare aloitti… Olkoon Jeesuksen Myötätunto ja sinnikkyys kanssamme, kun me kuuntelemme Hänen
sydämensä viestiä tänä iltana, Sydänasukkaat.
Soitin ylistysmusiikkia ja aina niin hellävaraisesti ohjasin ajatuksiani uudelleen takaisin Hänen
läsnäoloonsa, laulaen niitä lauluja musiikin mukana. Viimeinen oli Terry MacAlmonin ”Kuinka Kauan”,
joka kertoo Taivaaseennostosta. Lopulta, noin 45 minuutin kuluttua tästä, me aloimme saada yhteyttä
sydämestä sydämeen ja ajatuksia alkoi muodostumaan. Hänen ajatuksiaan. Ensin luulin, että ne olivat
minun ajatuksiani, mutta sitten ymmärsin, että Jeesus paljasti sydämensä minulle.
Tämä on se, mitä minä näin ja tunsin. Näin nuoren äidin kahden lapsensa kanssa, toinen oli
lastenrattaissa, toinen kulki äitinsä kanssa kauniina kevätpäivänä puistossa.
Sitten minä näin toisen äidin menemässä ostoksille lastensa kanssa. Hän piteli taaperoa ja oli aikeissa
laittaa hänet ostoskärryyn, kun toinen lapsi piteli kahvasta kiinni. He olivat iloisia ja menossa päivän
puuhiinsa. Pikkutyttö oli innoissaan kauppaan menosta äitinsä kanssa nähdäkseen, millaisia herkkuja
hän saisi.
Sitten näin nuoren avioparin kävelevän kaupassa samaan aikaan. He näyttivät siltä kuin he olisivat
valmistuneet lukiosta; ilmiselvästi he olivat todella rakastuneita toisiinsa.
Kun pohdin tätä näkymää, minä ymmärsin, kuinka suloista ja kallisarvoista se oli, kuinka viatonta se oli,
kun he olivat menossa jokapäiväisiin askareisiinsa.
Sitten yhtäkkiä, se tapahtui: räjähdys noin neljän mailin (maili= 1,61 kilometriä) päässä. Sokaiseva
valonvälähdys, tulen ja tuulenpuuska ja he olivat menneet. Tuhkattu. Yhtenä hetkenä he olivat niin
onnellisia ja elämään tyytyväisiä, eläen elämää. Seuraavassa hetkessä – kauhun keskellä, he olivat
poissa.
Minä aloin ymmärtämään… elämä oli niin hyvää näille ihmisille, niin toiveikasta, täynnä tulevaisuutta,
ja kuitenkin hetken päästä se oli ohi. On niin vaikeaa uskoa, että tämä voisi tapahtua hetkessä, ja jopa,
että koko Amerikka olisi pöyristynyt. Pienet lapset lastentarhoissa, lukio-opiskelijat vertailemassa
viimeisten tenttien arvosanoja, nuoret tytöt saamassa puomin haltuun, joukkueet valmistautumassa
pesäpallokauteen – kaikki viattomasti tekemässä asioitaan ja yhtäkkiä heidän ruumiinsa makasivat
hiiltyneinä maassa ja maailma sellaisena, kun he olivat sen tunteneet, lakkasi olemasta. Kauhujen
kauhu, kuinka Jumala sallii tämän tapahtua?
Varmasti, me tiedämme kaikki synnin perusteet, mutta entä ne viattomat, joiden elämä on vasta
alussa? Entä he, jotka yhä etsivät tarkoitusta elämälleen, yhä etsien Jumalaa, eivätkä ole vielä
löytäneet Häntä? Minä olin kerran yksi heistä, kaksikymppisenä – ilman hajuakaan Jumalasta. Ja kaikki
nämä muutoksen välähdyksessä. Se kaikki vaikuttaa niin julmalta ja merkityksettömältä. Jos minä olisin
kuollut silloin, minä olisin varmasti mennyt Helvettiin.
Sitten minä aloin ymmärtämään Jumalan Sydämessä tapahtuvan kamppailun. Hän rakastaa joka ikistä
näistä. Hän muovasi heidät heidän äitiensä kohduissa. Ja siunasi heidät kipinällä Itsestään ja lahjoilla
jaettavaksi ihmiskunnan kanssa ja tuomaan heille iloa, lapsia kasvatettavaksi. Hän näki kamppailut ja
asiat, joista he pääsivät yli elämissään. Heidän hyvät ja huonot päätöksensä – Hän oli paikalla niissä,
rohkaisten heitä tekemään oikein. Hän tuntee joka ikisen läheisesti, kuten me tunnemme itsemme. Ja

Hän rakastaa heitä kuin Lapsiaan. Kuinka Hän sitten antaa tämän tapahtua? Kun ajattelin näitä asioita,
Jeesus alkoi puhumaan minulle.
( Jeesus ) ” Nyt sinä luet Minun Sydäntäni. Nyt te näette juuri sen mitä Minä kohtaan. Minä en koskaan
halua tämän tapahtuvan, en koskaan. Minä tiedän, että te olette loppuun uupuneita, Minun
Morsiameni, mutta pyydän, katsokaa tätä Minun näkökulmastani. Minä en koskaan, en koskaan halua
tämän tapahtuvan. Minulle, se on kauhujen kauhu. Ja siihen liittyy se, että jotkut heistä eivät ehkä
koskaan näe Minua tai ole jälleen Minun kanssani Taivaassa. ”
( Clare ) Minä sanoin Herralle… ” Siis, mitä Sinä teet? ”
( Jeesus ) ” Narskutan hampaitani, päästän syvän henkäisyn ja sallin sen tapahtua. Mutta voi, kuinka
Minä vavahdan, kuinka Minä kammoan sitä, mitä täytyy tapahtua. Siispä, ymmärrätkö sinä? Minuutti
tarkoittaa satoja sieluja tulee Valtakuntaan, ennen kuin on liian myöhäistä. Mutta sitten se tulee
olemaan liian myöhäistä… mutta voi, nyt Minä odotan pelolla sitä hetkeä! Minä haluan, että teillä on
Minun näkökulmani, Minun Morsiameni. Minä kammoan sitä mitä pian täytyy tapahtua, siis mitä
minuutti teille merkitsee? ”
” Satoja sieluja. Ja kun se tapahtuu, ainakin, monia ja monia lisää tulee olemaan Minun kanssani
Taivaassa. Siispä Minä sanon teille, älkää olko niin kiireisiä. Minä odotan kauhulla tätä tapahtumaa.
Tulkaa. Eläkää Minin Sydämessäni. Nähkää mitä Minun täytyy nähdä, tuntekaa mitä Minä tunnen ja
ymmärrän; kun te katsotte juhlintaa (taivaassa) ja vapautta tästä Maapallosta, Minä katson
holokaustia. ”
” Älkää vetäkö hätiköityjä johtopäätöksiä tässä. Minä en sanonut, että Minä muutan ajoitusta.
Pikemminkin, Minä pyydän teitä yhdistämään sydämenne Minun sydämeeni ja katsomaan, mitä Minä
käyn läpi näinä hetkinä. Minuutti minuutin jälkeen, se on puhdasta kidutusta. Kuitenkin jossakin
vaiheessa, sen täytyy edetä. ”
” Koko ihmiskunta, kiireisinä päivittäisessä elämässä, tullaan yhtäkkiä heittämään musertavan kivun ja
menetyksen, hämmennyksen hornaan. Ja he ovat kerta kaikkiaan shokissa, hölmistyneitä, eivät saa
sanaa suustaan, ovat kykenemättömiä ajattelemaan. Tätä Minä kohtaan minuutti minuutin jälkeen,
kunnes Minun Isäni päästää sen valloilleen. Ja sitten Minun täytyy käsitellä jälkiseuraukset. Toinen
kauhutarina, niin suuri kauhu, että te ette pysty kuolevaisilla mielillänne ymmärtämään kaikkia
vastavaikutuksia. ”
” Voi, pysykää Minun vierelläni, Minun Morsiameni! Lohduttakaa Minua, kuten enkeli lohdutti Minua
Puutarhassa ennen Minun pidätystäni. Kietokaa hellät kätenne Minun ympärilleni ja lohduttakaa
Minua, sillä koskaan ei ole ollut tällaista tuskan aikaa, kuin tämä, joka on tulossa maapallolle, ja Minä
odotan sitä pelolla koko Minun olemuksellani. Kuitenkin, Minun Armoni tulee ottamaan haltuun
tilanteen tilanteen jälkeen, asianmukaiseen aikaan jokaista sieluparkaa koskien. ”
” Tästä Minä halusin puhua teidän kanssanne tänään. Minä tarvitsen teidän lohdutustanne, teidän
rukouksianne ihmiskunnan puolesta, heidän, jotka on tehty Minun kuvakseni, olivatpa he hyviä tai
pahoja. Minun sydämeni mukaista ei ole nähdä heidän kärsivän tällä tavalla. Se ei ole Minun Sydämeni
mukaista. ”
” Pyydän, Minä pyydän teitä. Pysykää Minun kanssani, antakaa jokainen vapaa hetkenne Minulle.
Todellakin, Minä kuljen Ristin tietä jälleen, ja niille teistä, jotka ovat valinneet seurata Minua, Minä
kerron teille, että se merkitsee Minulle enemmän kuin Minä voin koskaan ilmaista. Tämä on
ihmiskunnan pimein hetki; tätä kaikki liha on odottanut pelolla. Se tulee valtaamaan koko maailman ja
suistamaan sen sellaiseen kaaokseen, jota ei ole koskaan tunnettu, eikä koskaan uudelleen tulla
tuntemaan ennen kuin ajan lopussa. Pysykää Minun kanssani. ”

