29. NÄMÄ OVAT SYITÄ, MIKSI ETTE VOI KUULLA MINUA
Jeesus selittää… Nämä ovat syitä, miksi ette voi kuulla Minua
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Maaliskuuta, 2015.
Clare aloitti… Kiitos Herra, että pitelet minua niin hellästi ja näytät minulle monet kasvot, joissa
olen ihaillut Sinua… ja sulattanut ne tähän.
Jeesus vastasi… ” Minun Morsiameni, Minä en halunnut sinun tuntevan itseäsi vieraantuneeksi
Minusta, Minä todellakin olen kaikkea niitä sinulle, kyllä, todellakin kuvat, joita olet käyttänyt, ovat
vanginneet ainutlaatuisia puolia Minun persoonastani ja Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että
käytät niitä. Minä haluan vain, että olet tuttu Minun varsinaisten kasvojeni kanssa, niin että et
millään muotoa ole järkyttynyt, kun näet Minut. ”
( Clare ) Voi suloinen Herra, kuinka kiltti sinä olet minulle.
( Jeesus ) ” Voi suloinen Morsian, kuinka Minä rakastan sinua. ”
( Clare ) Sinä todella näytät sen niin monin tavoin, minä olen täysin häkeltynyt Sinun lahjoistasi
meille. Pyydän, lohduta Ezekieliä, pyydän, vedä hänet pois alakuloisuudesta. Pyydän?
( Jeesus ) ” Minun Rakkaani, hän kantaa erittäin painavaa ristiä Minulle juuri nyt. Poistanko sen
häneltä? ”
( Clare ) No niin, ei, ehkä kun selitän niin hän kantaa sen luottavaisemmin.
( Jeesus ) ” Ehkä. Mutta hän on tarjonnut itsensä kokonaisvaltaisena uhrina niin monta kertaa, ja
Minä riemuitsen jakaa hänen kanssansa sen, mitä Minun täytyy kestää sielujen puolesta. ”
( Clare ) Minä luulin, että Sinä kestit sen kaiken ristillä.
( Jeesus ) ” Synnit, kyllä, mutta kehkeytymässä olevien tilanteiden dynamiikat, ei. Taivaassa on
myös paljon jännitteitä juuri nyt. Me kaikki olemme tuoliemme reunoilla, niin sanotusti.
Odotamme, odotamme, odotamme. ”
( Clare ) Minä luulin, että eilen illalla Sinä sanoit, että ”päivämäärä on lyöty lukkoon” ?
( Jeesus ) ” Minä todella sanoin, ja sitä me odotamme. Sinä tiedät miltä tuntuu odottaa,
kuitenkaan sinä et ole koskaan, etkä koskaan tule tietämään millaista odotus tällä hetkellä on. Se
on erilaista kuin koskaan ennen historiassa. Se on hirvittävää. Odottamista. Odottamista.
Odottamista. ”
( Clare ) Voitko Sinä kertoa minulle lisää?
( Jeesus ) ” En, Minun Rakkaani, paitsi, että olet hyvin lähellä. ”
( Clare ) Lähellä ajallisesti vai lähellä ajattelussa?
( Jeesus ) ” Molempia. ”
( Clare ) OK

( Jeesus ) ” Kuuntele Minua, rakas, sinnittele tämän elämän paineiden alla vielä vähän aikaa, älä
uuvu loppuun hyvää tehdessäsi, niin kuin tänään aloit uupumaan. Minä sanoisin sinulle, sinä tulet
saamaan sinun palkkiosi, mutta Minä tiedän, että sinä et tee tätä palkkion vuoksi. Sinä todellakin
olet paimen, laittaen syrjään elämäsi päivästä toiseen lampaiden takia. Tätä Minä olen aina sinulle
halunnut. ”
” On monia, jotka haluaisivat tällaisen suhteen Minun kanssani. Minä en sulje pois ketään,
tehtäköön se selväksi. Minun käsivarteni ovat levällään kaikille, jotka etsivät Minua… kunnes he
löytävät Minut. Minä en ole helppo saalis. Minun täytyy saada tietää, kuinka paljon Minua
halutaan, Minun täytyy nähdä periksiantamaton morsian etsimässä Minua ylhäältä ja alhaalta.
Sitten, minä tulen yllättämään hänet Minun läsnäolollani. Useimmat ihmiset antavat periksi aivan
liian helposti, se on pääosa ongelmaa. ”
” Useimmat ihmiset antavat periksi vihollisen valheille, ”sinä et ole sen arvoinen”. Mikään ei voisi
olla kauempana totuudesta, ellet halua sanoa, ” Ellet ole halukas etsimään Minua, kunnes löydät
Minut, et ole sen arvoinen.” Nyt, se olisi oikein. ”
” Toinen asia, puhtaus, on myös merkittävä. ”
” Asiassa on kaksi puolta: ensimmäinen on, että mitä enemmän ärsykkeitä keräätte maailmasta,
sitä vähemmän herkempiä te olette Minun läsnäololleni, Minun silti pienelle äänelleni, Minun
hienovaraiselle henkäykselleni ja syleilylleni. ”
” Toinen puoli on epäpuhtaus. Sydän tulee hyvin likaiseksi ja epäsopivaksi asutukseen, kun sitä
ruokitaan maailman saastalla. Talon täytyy olla puhdas tai ainakin sitoutunut puhtauteen. ”
( Clare ) Vau, Herra. Meidän tarvitsi kuulla tämä!
( Jeesus ) ” Minä tiedän. Voi, kuinka Minä rakastankaan jokaikistä, joka etsii Minua. Siksi Minä olen
tässä selittämässä, että mihin suuntaan heidän täytyy kulkea. Sinä tiedät, mitkä asiat loukkaavat
minua. Synti loukkaa Minua hyvin paljon. Synti pukeutumisessa, tai pukeutumisen puutteessa,
synti väkivallassa, rikoksessa, vihassa, juoruilussa, selkään puukottamisessa, mustasukkaisuudessa,
uskottomuuksissa. Saippua oopperat ovat malliesimerkki synnistä ja erittäin myrkyllisiä Minulle.
Niin kuin ” nenä tuoreessa koiran ulosteessa”-myrkyllisiä. Minä tarkoitan hyvin, hyvin pahoja.
Nämä asiat eivät loukkaa vain Minua vaan myös Taivaallista tuomioistuinta, enkeleitä ja
pyhimyksiä. Kuitenkin teidän maailmassanne, ne ovat itse asiassa osa jokapäiväistä elämää. ”
” Jos Minun Morsiameni haluaa löytää Minut, hänen täytyy laittaa nämä asiat sivuun ja puhdistaa
sydämensä ja mielensä kaikesta viihteestä, joka kuvailee syntiä. Tämä tarkoittaa musiikkia,
pukeutumista, käytöstä, puhetta, murha mysteereitä, sotia, asioita, jotka kuvaavat syntiä missä
tahansa muodossa. Minulla ei ole mitään ongelmaa elämäkertojen kanssa, jotka kuvaavat sielun
kehitystä Minun luokse tulossa, ja jotka eivät tee viihdettä synnistään, vaan yksinkertaisesti
kuvaavat missä olivat. Säkenöivä viihde on se, joka pilaa hauraiden ja herkkien asioiden
havaitsemisen, tylsyttäen aistit ja loukaten Minua suuresti. ”
” Ymmärtäkää, että Minun myös täytyy kestää se mitä te katsotte ja ajattelette. Minä myös olen
siinä makuuhuoneessa katsomassa sanomatonta saastaa, Minä myös olen murha paikalla kaiken
sen kärsimyksen keskellä, Minä myös olen paikalla siinä juonessa, joka varastaa ja turmelee
satojen hengen ja sen aiheuttivat ahneet miehet. Nämä asiat SATUTTAVAT Minua. Pyydän,
Morsiameni, älkää katsoko näitä asioita elokuvissa ja TV:ssä, ne NIIN satuttavat Minua. Älkää
kuunnelko musiikkia tai katsoko aikakausilehtiä, mainostauluja, kuvia, jotka kuvaavat kärsimystä ja
syntiä. ”

( Clare ) Herra, muistan, kun Sinä hätkähdit, kun aioin käyttää joitakin kuvia ydinsota videoon.
( Jeesus ) ” Voi Kyllä, kauhujen kauhu, Minä loin sen sielun, nähdäkseni hänen ruumiinsa tulessa,
se häiritsee Minua syvästi. Muista, että Minä olin paikalla, kun se sielu sytytti kehonsa tuleen,
Minä myös tunsin sen kärsimyksen, Minun täytyi työskennellä hänen sielunsa kanssa, määrittäen
hänen määränpäänsä. Ei! Ei! Älkää vaivatko Minua sillä, mitä te katsotte, kuuntelette, ajattelette.
Ei. Ei. Älkää laittako Minua käymään läpi sitä. ”
” Kuinka Minä voin syleillä Morsianta, kun hänen mielensä on täynnä tällaista saastaa? Näillä
asioilla on puolikkaat elämät, kun ne viipyilevät ja viipyilevät ja viipyilevät. Uudelleen ja uudelleen
minun täytyy katsoa näitä asioita, kun ne muistuvat uudelleen mieliinne. ”
” Ymmärrättekö, ” Siunattuja ovat puhtaat, sillä he saavat nähdä Jumalan? ” Ymmärrättekö miksi
niin moni ei voi löytää Minua rukouksistaan? Kyllä, etsikää, kunnes löydätte Minut, mutta ensin
siivotkaa talonne. Tulkaa Minun tyköni puhtaina, luokaa valtaistuin huone sydämeenne, sellainen,
jota ei ole tämän maailman saasta turmellut. Ja Minun täytyy sanoa, että ei yksin saasta, vaan
maailmallisuus on Minusta loukkaavaa. ”
” Lihalliset kiinnostuksen kohteet ruuanlaitossa, ompelemisessa, sisustamisessa, ostamisessa,
myymisessä, haluten tätä ja haluten sitä. Voi, ne idolit ovat inhottavia Minusta ja kun minä löydän
sen kaltaista sotkua sydämestä, Minä haluan juosta toiseen suuntaan. Ja kun minä näen, että sielu
pitää sitä parempana kuin Minun seuraani, niinpä Minun sydämeni romahtaa surullisuudesta. Voi,
kuinka te voitte pitää näitä arvottomia idoleita parempana kuin Minua, kuinka te voitte? ”
” Minä en nyt puhu siitä, jos te olette allapäin, tai olette syvästi loukkaantuneita ja pettyneitä ja
suuntaatte jäätelön ja elokuvan pariin. Vaikkakin valitkaa puhdas elokuva. Minä puhun tietoisen
päätöksen tekemisestä luopua ajasta minun kanssani hyödyttömien asioiden vuoksi. Siksi minä
petyn niin sinuun, kun sinä seuraat internetin jänönpolkuja. Mitä ajanhukkaa. Ja sinä olet
parantanut paljon tapojasi, Rakkaani, ja et seuraa uutistarinota, jotka ruokkivat uteliaisuuttasi.
Parantanut paljon. ”
” Nämä ovat tietoisia syntejä, joita et huomaa, ”Voi Herra, puhdista minut minun tietämättömistä
synneistäni. ” Kun olet surffailusi surffaillut, sinä tunnet vakaasti, ”Sinä tiedät, Minä en olisi saanut
haaskata aikaa.” Sinun sydämesi vajoaa hieman tietäen, että olet aiheuttanut Minulle
pettymyksen. Ja sinä et ole vain haaskannut aikaa, olet myös täyttänyt pääsi tarpeettomilla
huolilla, sitten sinä puhut niitä muille ja levität niitä ympäriinsä, niin, että et vain vaikuta itseesi
vaan muihin myös, antaen heille huonon esimerkin. Näetkö, mitä Minä näen, nyt? ”
( Clare ) Kyllä Herra, jopa ensimmäistä kertaa, minä ymmärrän, miksi minä tunnen tietyllä tavoin,
sen jälkeen kun olen tehnyt jotain, mikä ei ollut Sinun täydellisen tahtosi mukaista.
( Jeesus ) ” No niin, Minun Morsiameni, Minä en sano tätä tuomitakseni teitä, ymmärrättekö sen?
Minä vastaan rukouksiinne, tämä on se, mitä Minä vaadin teiltä, tämän takia teidän on niin
vaikeaa nähdä ja kuulla minua. Työstäkää tätä ja minä siunaan teitä vierailuilla ja lohdutuksilla.
Minä lupaan teille. ”
” No niin, siinä on tarpeeksi pureskeltavaa tänä iltana, Minun kyyhkyni. Kiitos, kun olet vastannut
Minulle niin auliisti, kaikki rakkaat sinun kanavallasi ovat olleet Minun sydämelläni, ja nyt me
voimme kaikki työskennellä yhdessä täyttääksemme unelmanne ja halunne olla Minun kanssani. ”
” minä rakastan teitä kaikkia suuresti ja hellästi. Minä tulen teitä varten. Valmistelkaa itsenne. ”

