298. Jeesus sanoo… Tule… Meditoi & Juo Minun kanssani Jumalan syvistä asioista
TULE… MEDITOI & JUO MINUN KANSSANI JUMALAN SYVISTÄ ASIOISTA
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Huhtikuuta, 2016.
Clare aloitti… Jeesuksen suloinen rauha olkoon kanssanne, Sydänasukkaat. Minä olen kamppaillut
sydämeni tietynlaisen kylmyyden kanssa. Minä haluan ”tuntea” rukoukseni, haluan olla läsnä
tämän maailman kärsimyksille rukouksissani, mutta olen tuntenut olevani niin alamaissa ja
irrallaan. Tämä on todella vaivannut minua, se saa minut todella ihmettelemään, rakastanko
todella ja onko minulla tunteita toisia kohtaan. Siispä, minä olen pyytänyt Herralta antamaan
minulle sen armon ja uskon, että Hän alkaa tämän viestin.
Ylistyksen ja ehtoollisen jälkeen ja Ristin Asemat rukousten jälkeen, minä istuin hiljaa Herran
edessä ja Hän aloitti kysymällä minulta kysymyksen.
( Jeesus ) ” Tiedätkö miksi Minä halusin sinun rukoilevan Ristin Asemat rukousta Minun kanssani? ”
( Clare ) En, Herra. En tiedä.
( Jeesus ) ” Minä haluan sinun tulevan sisään Minun Kärsimykseeni täydemmin. Sinun sydämessäsi
on osia, jotka ovat jäätyneet, Clare. Ne ovat liian herkkiä kohtia ja sinä olet jäädyttänyt ne, että
kipu lakkaisi. Mutta Minun täytyy uudelleen herättää ne sydämesi osat. Niiden täytyy olla täysin
eläviä, Minun Morsiameni, että sinä ja Minä voisimme olla täydellisessä liitossa. ”
( Clare ) Voi, Jeesus, jo itse ajatuskin saa minun sydämeni kipeäksi.
( Jeesus ) ” Minä tiedän. Siksi sinä olet sulkenut ne. Mutta kun teit sen, sinä suljit myös muita osia
sydämestäsi, ja Minä tarvitsen ne täysin toimivina ja elävinä. Siispä, ole vain kärsivällinen Minun
kanssani, kun Minä avaan ne uudelleen. Sinä et tule katumaan sitä. ”
( Clare ) Kyllä, minä muistan vuosia sitten, voi olla sietämättömän suloista saapua Sinun
Kärsimykseesi ja meditoida se, mitä Sinä kävit läpi.
( Jeesus ) ” No niin, Minä haluan teidät sinne Minun kanssani. Kuuletteko te, Minun Morsiameni?
Niin paljon Minun elävää esimerkkiäni on eliminoitu tai haudattu. Niin paljon on sinetöity ja
luokiteltu salaiseksi. ”Jeesus kuoli ja nousi jälleen ja nyt Hän ei ole sillä ristillä enää.” Ja se on
hyväksytty normiksi. ”
” Kuinka kaukana totuudesta se on! Niin kauan kuin on yksi ihminen pelastamatta tai
loukkaantunut, Minun ristiinnaulitsemishaavani pysyvät avoimina, verta vuotaen ja sykkien.
Ihmiset ovat sulkeneet sen osan Minun elämääni, koska heille on liian tuskallista katsoa sitä. Mutta
niin tekemällä, he ovat lannistaneet pääsyn Minun inkarnaationi syvimmille mysteereille. Tämä
paikka, minne Minä haluan sinun tulevan Minun kanssani, sisältää kaikki vastaukset tämän elämän
kärsimyksiisi, sisältäen armon kestää ilman katkeruutta. Kun teet Minulle seuraa Minun ristini
tielläni, Minä pidän sinulle seuraa sinun ristisi tiellä, ja Minun esimerkkini antaa sinulle rohkeutta
sinnitellä. ”
” Tässä paikassa on avoin pääsy Minun sydämeni sisimpiin kamareihin, sinun pelastuksesi
kallisarvoisuus, mihin Minä ryhdyin sinun puolestasi. Kuka Minä todella olen ja että Minun
myötätuntoni ei tunne rajoja. Eikä tunne Minun Rakkautenikaan. Tässä paikassa, sinä tulet
tuntemaan sen totuuden, et älylläsi vaan inhimillisten tunteittesi koko voimalla. Minä loin ne
tunteet, että sinä saisit nauttia ja tulla syvyyksiin logiikan, järkeilyn ja älyn tuolle puolen. ”

” Jumala on Rakkaus. Minusta sanotaan niin. Mutta tunteakseen tämän rakkauden, täytyy matkata
Minun sydämeeni ja kokea Minut. Kun Rick Joyner uneksi Taivaan eri huoneista, hän koki Minun
kärsimykseni aarteita ja täsmälleen mitä sillä saavutettiin. Mutta Minä sanon tämän verran – te
ihmisinä ette koskaan tule tietämään rakkauden syvyyttä, joka Minulla oli ja yhä on, se sai Minut
laskeutumaan Taivaasta ja totella Minun Pyhällä lihallani korruptoitunutta ihmistä tässä
korruptoituneessa maailmassa. ”
” Näiden meditaatioiden hedelmät ovat suurenmoisia, enemmän kuin hienoimmat ja kaikkein
virheettömimmät jalokivet. Koko maailman korvaamattomuus ja Minun Sydämeni toiminta
ihmiskuntaa kohtaan on paljastettu niiden kautta. Mitä Minä saavutin, on mysteeri, jonka Minä
kaipaan jakaa Morsiameni kanssa. Siksi Minä olen kutsunut ja anonut, että Asemia rukoiltaisiin. ”
” Kun tulette Minun ristini mysteereihin, te elätte uudelleen Minun äitini sydämen tunteet sinä
päivänä, kun Minut ristiinnaulittiin. Hän todellakin oli aivan ensimmäinen kristitty ja vastasi Minun
missiooni koko sydämellään. Hän investoi itsensä kokonaan Minuun, Clare. Ja Minussa hän kaipasi
lunastusta, jopa hänen sydämensä lävistämistä, että monien ajatukset saatettaisiin paljastaa. ”
( Clare ) Sivuhuomautuksena haluan vain sanoa, että ristin asemien alkuperä on omistautuneisuus,
josta tuli malli sen jälkeen, mitä Maria teki sinä päivänä, kun Jeesus ristiinnaulittiin. Hän seurasi
täsmälleen sitä reittiä, jota Hän käytti ja poisti verta maasta ja muisteli reitin joka askeleella. Ja hän
jatkoi sen tekemistä joka päivä, niiden ristin asemien kävelemistä joka päivä, omistautumisena
Pojalleen, muistellen mitä Hän teki koko ihmiskunnan puolesta. ”
( Jackie ) Jeesus on antanut Ristin Asemat Meditaation Sisar Susannelle. Me laitamme linkin
videoon tämän videon loppuun ja linkki tekstiin on tämän videon alla YouTubessa.
( Clare ) Jatkamme siitä mihin jäimme, Herra on viitannut Äiti Marian sydämen lävistämiseen… Ja
tässä on Pyhä Kirjoitus, jonka Hän toi mieleen…
” Ja Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, Hänen äidilleen: ”Katso, tämä Lapsi on pantu
lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan – ja myös
sinun sielusi lävitse on miekka käyvä – että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi. ” Luukkaan
Evankeliumi 2:34-35.
Herra, minä en ole koskaan ymmärtänyt tätä. Pyydän, voitko Sinä selittää sen minulle?
( Jeesus ) ” Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä
enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa
valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta, joka totuuden tekee, se
tulee valkeuteen. ” Johanneksen Evankeliumi 3:19-21.
” Tämä manifestoitui Pretoriaanikaartissa… ” Kun siis ylipapit ja palvelijat näkivät Hänet, huusivat
he sanoen: ”Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse!”. ” Johanneksen Evankeliumi 19:6.
” Sillä hetkellä ihmisten sydänten sisällöt paljastettiin kaikkien nähtäväksi, ja Minun äitini sydän
lävistettiin, kun he hylkäsivät Minut. Hän oli täydellisessä yhteisymmärryksessä, mitä piti tehdä,
että maksettiin hinta sinusta ja ihmiskunnasta. Sillä hetkellä, vaikka hän kärsi kauheita tuskia, hän
antoi suostumuksensa myös. Ja ihmiset kysyvät, että miksi hän on Minulle niin erityinen? He eivät
tiedä mitään hänen sisäisestä elämästään tai mitä hän kärsi tällä Maapallolla heidän puolestaan.
Mutta riittää kun sanon, että hän todella oli ensimmäinen kristitty ja täysin ansaitsee sen tittelin. ”
” Heistä, jotka tunsivat Minut, Golgatalla ei ollut harmaata aluetta – joko Minua rakastettiin tai
vihattiin, ei mitään siltä väliltä. Ihmisjoukon raivoa ja vihaa ei edes ymmärretä nykyään. ”

” Minua vihattiin intohimoisesti ja demonien vaivaama väkijoukko olisi repinyt Minut jäsen
jäseneltä, ellei olisi ollut roomalaisia sotilaita, jotka olivat jo toteuttaneet Saatanan vihaa, kun he
ruoskivat Minun lihaani Minun Kehostani. Minun olisi pitänyt kuolla sen pylvään juurelle, mutta
Minun Isäni tarvitsi Minua viimeistelemään pikarin aivan pohjasakkaa myöten ja niin Minä elin. ”
( Clare ) Voi, Jeesus Minä vaivoin pystyn kuuntelemaan tätä. Herra, se on vain liian paljon.
( Jeesus ) ” Minun Kultaseni Morsiameni, Minä kutsun sinua tulemaan Minun kärsimykseeni Minun
kanssani, aivan erityisiä tarkoituksia varten. Te kaikki, Minun Morsiameni, olette sulkeneet
sydämenne Minun kärsimyksiltäni. Ja kuinka te oletatte tuntevanne Minun Rakkauteni
ihmiskuntaa kohtaan, jos te ette tee Minulle seuraa Minun uhrauksessani? Nämä ovat syvällisiä
asioita. Eivät kaikki tule seuraamaan. ”
” Mutta te, jotka olette Minun Rakkaitani, tukeutuen Minuun kaikesta sydämestänne, teidän
täytyy avata ne kamarit ja juoda se pikari Minun kanssani. Kaikki mielihyvät ja lohdutukset, mitä
Minä voisin antaa teille, mikään ei ole lähelläkään sitä, mitä te tulette kokemaan Minun Sydämeni
Sydämessä. Sen sanottuani, heille, jotka eivät voi tehdä Minulle seuraa, Minä rakastan teitä aivan
yhtä paljon ja ei ole mitään tuomitsemista heille, joilla ei ole rohkeutta seurata Minua. ”
” Jottette te ymmärrä väärin, ei ole kyse verestä ja hurmeesta. On kyse Minun Sydämeni
täydellisestä yksinäisyydestä – että he, jotka Minä olen luonut ja varustanut tällä kauniilla
planeetalla ja hengittänyt elämän heihin. Heidät Minä olen siunannut lapsilla, ruualla ja
vaatetuksella. Jopa heidät, jotka Minä paransin leprasta, hylkäsivät Minut Minun tuskani hetkellä.
”
” He menivät kimppaan Saatanan agenttien kanssa ja kahinoivat maassa Minun Ristini juurella.
Voitko kuvitella sitä? Kaikki kerääntyivät pilkkaamaan, ivaamaan, halveksimaan Minua Minun
uskomattomien kärsimysteni aikana, kun Minä kärsin heidän vuokseen ja he eivät sitä tienneet. ”
” Kyllä, sinä alat saada kokonaiskuvan nyt. ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä he
tekevät.””
” Minä tavoitan teidän sydämiänne, Minun Morsiameni. Jotkut teistä ovat päivienne mittaan
eristäytyneet sisimpänne syvimpiin paikkoihin. Minä kutsun heitä surujen haudasta. Parantamista
on tarjolla. Anteeksiantamista on tarjolla. Mutta ennen kaikkea, rikkain aarre on Minun
inkarnaationi, jota kaikkien Maapallon hienoimmin hiottujen jalokivien arvon ei voitaisi arvioida
lähestyvän. ”
” Siellä teitä odottaa tahraton ja puhdas Minun Rakkauteni kulta. Älkää pelätkö tulla sisään. Minä
olen valmistellut paikan teille sinne myöskin. Tulkaa, nostakaa pikari huulillenne ja jakakaa tämä
aviollinen pikari Minun kanssani. Te olette Minun Morsiamiani ja ei ole mitään syvempää,
kallisarvoisempaa kuin tämän pikarin sisältö. ”
” Tulkaa ja juokaa Minun kanssani. ”

