629. Jeesus sanoo… Tulkaa Minun luokseni, älkää viivytelkö…
Tämä maailma on ilkeä paikka & Kenellekään ei ole taattu yhtään päivää
TULKAA… ÄLKÄÄ VIIVYTELKÖ! TÄMÄ MAAILMA ON ILKEÄ PAIKKA & KENELLEKÄÄN EI OLE
TAATTU…
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Kesäkuuta, 2018.
Clare aloitti… Kiitos Sinulle, rakas Jeesus, kun jaat kanssamme Sinun Sydämesi salaisuudet. Amen.
Minun rakkaat, tänä iltana minä huomasin jotakin hyvin kallisarvoista Sydänasukkaissa. Tämä
Kanava ei ole kaikille, koska se johtaa suoraan meidän Herramme Jeesuksen kärsivän sydämen luo.
Me emme ole pelkkä Kristittyjen kokoontuminen. Meidät on kutsuttu Hänen Kärsimyksensä
syvyyksiin ja uurastamaan Maailman puolesta. Siksi niin monella meistä on fyysisiä kipuja: Hän
jakaa kanssamme jotakin kuvaamattoman kallisarvoista – Hänen kärsivän Sydämensä. Mutta kuka
omaksuu Hänen kipunsa?
Minun kallisarvoiset Sydänasukkaani, Morsiamet ja Uhrisielut, meidät kaikki on kutsuttu
lohduttamaan Häntä Hänen meneillään olevaan Kärsimykseensä, langenneen ihmisen vuoksi…
jopa siihen pisteeseen asti, missä Hän suree sellaisen sielun menetystä, joka ei kadu ja ei tehnyt
koko elämänsä aikana muuta kuin varasti ja murhasi. Me emme koskaan tule todella tietämään
tuskia, joita Hän käy läpi joka päivä. Mutta Hän saattaa sallia meidän maistaa pisaran siitä
lohduttaaksemme Häntä. Se tosiseikka, että me etsimme Häntä ja halusimme pitää Hänelle
seuraa, merkitsee Hänelle. Hän on täysin hullaantunut sieluun, joka on asettanut sydämensä
Hänen sydämensä rinnalle. Te ette voi asua Hänen sydämessään, ilman, että olette kokeneet
Hänen tuskiaan. Ja kuitenkin, Hän kutsuu meitä lohduttamaan Häntä, pitelemään Häntä ja
olemaan yhtä Hänen ja kaiken sen kanssa mikä merkitsee Hänelle.
Jeesus aloitti… ” Minun Morsiameni, Minun kallisarvoiseni. Ikuisuus ei voi edes alkaa paljastamaan,
mitä teidän omistautumisenne Minulle on merkinnyt. ”
” Kun elämänne sivut paljastuvat, Minä pitelen kultaista pikkupulloa, jossa ovat kyyneleet, jotka
Minä keräsin teidän silmistänne surunne hetkillä. Minä en ole koskaan lähtenyt teidän viereltänne,
Minun ihmiseni. Voi, kuinka Minä toivon, että jokainen tuntisi Minun hellän armoni, joka ei voi
hylätä kärsivää sielua.”
” Voi, kuinka Minä kaipaan, että sielut tietäisivät, että Minä olen heidän puolellaan! He eivät ole
yksin. Minä olen läheisesti liittynyt heidän elämiinsä, aina yrittäen ohjata heitä oikeaan suuntaan.
Mutta heille on syötetty niin monia valheita ja kieroutuneita kuvia siitä, kuka Minä Olen, he eivät
tohdi lähestyä Minua, rangaistuksen pelossa. Kuitenkin Minä olen heidän rinnallaan, käsivarret
aivan levällään, odottaen jotakin merkkiä Minun etsimisestäni.”
” Minä lähestyn heitä suurella varovaisuudella, asetan käteni heidän päittensä päälle ja sallin
heidän tuntea hieman Minun Läsnäoloani. Herättääkseni heidän sydämensä. Tietääkseen, että
Minä en aio lyödä heitä. Päinvastoin, Minä tulen lohduttamaan, antamaan anteeksi ja kaatamaan
uutta elämää heihin. Eikä vain mitä tahansa elämää, vaan elämää, jota he ovat aina kaivanneet.”

” Minä en välitä siitä, mitä te olette tehneet. Enkö Minä antanut anteeksi aviorikoksen tehneelle
naiselle? Enkö Minä koskettanut ja lohduttanut prostituoitua, joka kaatoi kallisarvoista öljyä
Minun jaloilleni, valmisteluna Minun hautajaisiani varten? Enkö Minä antanut anteeksi varkaalle ja
murhaajalle, joka kuoli Minun rinnallani? Mitä hän sanoi minulle? ”Jeesus, muista minua, kun tulet
Sinun Valtakuntaasi.” Nuhtelinko Minä häntä ja jätinkö Minä hänet niiden miesten, naisten ja
lasten armoille, jotka hän murhasi ja joilta varasti?”
” Se ei tarkoita, että Minä suvaitsisin synnin. Se tarkoittaa, että Minä olen tullut vapauttamaan
teidät vapaiksi synnistä, syntienne rangaistuksista, niin että te voisitte olla Minun kanssani
Taivaassa ikuisesti. Minä tein tämän, koska Minä rakastan teitä jokaista intohimoisesti. Mutta te
ette tule uskomaan tätä, ennen kuin te näette paikan, jonka Minä olen valmistellut teitä varten.”
” Menkää nyt, Minun kallisarvoiset Sydänasukkaani ja nähkää suloisia unia päivästä, jolloin me
vihdoinkin olemme yhdessä. Ja niille teistä, jotka eivät vielä tunne Minua – nähkää unta kaikkein
ihmeellisimmästä paikasta Maapallolla teitä varten. Sitten nähkää Minut seisomassa siellä Minun
käsivarteni avoimina teitä varten, kutsuen teitä tulemaan uneen Minun kanssani.”
” Vaikka Disney suunnittelisi sen kohtauksen, sittenkään se ei lähestyisi kauneutta, minkä Minä
olen valmistellut teitä varten, kun te viimein tulette Minun luokseni. Minä odotan niin monia
teistä. Pyydän, älkää viivästykö. Tämä maailma on paha paikka ja kenellekään ei ole taattu yhtään
päivää. Siispä, tulkaa. Tulkaa Minun luokseni nyt, kun vielä voitte. Minä odotan teitä.”

