689. Jeesus sanoo… Puhtaalla Sielulla on niin paljon Vaikutusvaltaa &
Voimaa Minun Isäni edessä Taivaassa
PUHTAALLA SIELULLA ON NIIN PALJON VAIKUTUSVALTAA & VOIMAA MINUN ISÄNI EDESSÄ
TAIVAASSA
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Maaliskuuta, 2019.
Clare aloitti… Kiitos Sinulle, Herra, kun kosketat minua, olen koskettamaton syntieni tähden,
minun leprani. Kiitos Sinulle, Herra, että et viskaa minua erämaahan itkemään… ”Epäpuhdas!
Epäpuhdas!” Pikemminkin, Sinä otat minut syleilyysi ja minä puhdistun päästä varpaisiin. Kuitenkin
tietäen, että sisälläni silti vaanivat epäpuhtauden siemenet. Kuitenkin joka päivä Sinä otat minut
itsellesi ja uudelleen minä puhdistun ja elvyn, ja minulle annetaan toivo takaisin hyvin eletystä
elämästä. Kiitos Sinulle, kallisarvoinen Jeesus. Kiitos Sinulle.
No niin, tämä esittely antaa teille käsityksen siitä, mitä minä olen käynyt läpi. Minä olen ollut
matkalla elämäni osa-alueilla, jotka tarvitsevat muutosta ja ne todella ovat laajoja ja syvään
juurtuneita.
Juuri ajoissa Pääsiäispaastoa varten, ajanjakso, joka on otettu erilleen ja pyhitetty
puhdistautumista ja antamista varten – mitkä ovat Rahanhimon vastalääke.
Pääsiäispaasto, Suuri Paasto, on vanhasta hapatuksesta eroon pääsemisen aikaa, jopa kuten
Paavali kirjoitti… ”Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin
happamattomat; sillä onhan meidän pääsisäislampaamme, Kristus, teurastettu. Viettäkäämme siis
juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja
totuuden happamattomuudessa.” 1. Korinttolaiskirje 5:7-8.
Ja minä voin nähdä, tutkimalla omaa elämääni juuri nyt, että hän suhtautuu Pääsisäispaastoon
hyvin vakavasti. Siispä, minä välitän sen teille rohkaistakseni teitä kieltämään itsenne tänä
ajankohtana ja tekemään armon töitä muita varten. Ja pidättäytyä jälkiruoista ja miellyttävistä
ruuista, kuten myös lihasta ja siipikarjan lihasta perjantaisin (ja keskiviikkoisin, jos haluatte lisätä
sen siihen.) Kala ja maitotuotteet ovat hyviä korvikkeita.
Tämän sanottuani, tässä on hieman lisää tietoa Pääsiäispaastosta. Pääsiäispaasto alkaa
tuhkakeskiviikkona ja huipentuu pääsiäisviikolla. Kristityt muistavat aikaa, kun Jeesus meni
erämaahan paastoamaan ja rukoilemaan. Mutta myös, päähuomio on antamisessa, köyhiä varten
uhraamisessa, kun kiellämme itsemme. ”Jos kuka tahansa tulisi Minun jälkeeni, antakaa hänen
kieltää itsensä, nostaa ristinsä ja seurata Minua.”
Muistettava asia tässä, rakkaat, on että tämä on tyhjentämisen aikaa, niin että meidät voidaan
täyttää Jumalan Hengellä ja pyhillä asioilla. Mitä kauemmas me vetäydymme ruokkimasta lihan
oikkuja, sitä kuolleemmaksi se muuttuu ja sitä vähemmän sillä on vaikutusvaltaa käyttää meihin ja
sitä enemmän me kasvamme herkkyydessä hengellisille asioille. Siispä, me voimme odottaa, että
hyvin havainnoidun Pääsiäispaaston lopussa tulee hengellisiä läpimurtoja ja ehkä jopa armo elää
paljon hengellisempää elämää, kuin mitä me elämme.
Herra, mitä Sinulle on meille?
Jeesus aloitti… ” Mikä vaikutusvalta ja voima puhtaalla sielulla on Minun Isäni edessä Taivaassa.
Siunattuja ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Minut. ”

” Rakkaat Lapset, tämä ajanjakso on mitä tarpeellisin teille, koska teihin kerääntyy maailman
myrkkyjä. Ne takertuvat teihin niin kuin siimajalkaiset laivaan. Mitä kauemmin te olette olleet
maailmassa, sitä enemmän on rakentunut maailman vetovoimatekijöitä ja luotaan työntäviä
tekijöitä. Ja sitä enemmän epäpuhtauksia te olette kasvattaneet. ”
” Kuten te voitte nähdä Evankeliumeista, jopa Minä tunsin tarvetta puhdistaa itseni, kun olin
elänyt maailmassa 30 vuotta, olematta kuitenkaan maailmasta. ”
” Ja Minun äitini ei ole tästä maailmasta. Pikemminkin, hän on mitä taivaallisin nainen, täysin
Taivaallisen agendan hallitsema ja hän johdattaa muita pyhyyteen. ”
” Hänellä oli melkoinen maine hyvin viattomana ja puhtaana. Nuorena hän harjoitti Temppelissä
harjoitettavaa pidättäytymistä, kun hän oli kasvuiässä. Koska hän oli herkässä iässä, häntä ei
vaadittu tekemään sitä, mitä papit tekivät. Kuitenkin into Taivaaseen oli niin suurta hänen
nuoressa sielussaan, että hän janosi asua Taivaallisissa ja hänelle annettiin monia Taivaallisia
näkyjä, jotka vain saivat hänet omistautuneemmaksi, kun hän kasvoi. ”
” Hänen kodissaan ei ollut jälkeäkään maailmasta, ei puheessa, ei pukeutumisessa, ei
välttämättömissä asioissa. Kaikki olivat pelkistettyjä ja ne eivät vetäneet puoleensa. Kun
puolestaan palatsissa, kaikki lattiasta verhoihin ja huonekaluihin, lampunjalkoihin, jne. on
tuhlailevaa ja koristeltu sellaisella tavalla, että palatsin läpi i voi kävellä pysähtymättä ihailemaan
niin monien kauniiden esineiden käsityötaitoa. ”
” Katsokaahan, tämä Maapallon kauneus synnyttää nälän saada lisää kauneutta Maapallolle – ja
aletaan kaipaamaan hienoja kaiverruksia, jalokiviä, marmorilattioita, silkkiverhoja ja
yksityiskohtaista vaatetusta. Kaikkein yksityiskohtaisin asia, mitä hän koskaan teki, oli Minun
yhdestä kappaleesta tehty tunikani. ”
” Mutta tässä on koko hänen pyhän elämänsä salaisuus. Hän ympäröi itsensä vain kaikkein
yksinkertaisimmilla padoilla ja kulhoilla, matoilla ja tarvikkeilla. Hän ei kaivannut näitä asioita,
koska hän kuoletti sen tarpeen sielussaan. Anne ja Joachim, hänen vanhempansa, myös elivät
ankaraa elämää, koska heidän sydämensä olivat hyvin pitkälle suuntautuneet Taivaalliseen. He
olivat eläneet ja nähneet niin paljon maailmaa, että sillä ei ollut mitään vetovoimaa heihin. ”
” Ja siksi Minä tulin Maapallolle köyhyyteen. Minun ulkonäössäni ei ollut mitään, mikä olisi
vedonnut lihalliseen ihmiseen. Paimenet, kalastajat ja puusepät olivat niitä, jotka tunsivat vetoa
Minuun, koska heidän sydämensä olivat tyhjiä Maapallon ihmisen haluista ja kunniasta. ”
” Ydinolemus on kaikki kaikessa. Ulkoinen olemus ei merkitse mitään, jos sisus ei ole Jumalallinen.
”
” Ja niinpä myös Minä aloitin papinvirkani riistämällä lihaani, niin että se luovuttaisi menneen
kertyneet näyt ja äänet, haluten vain olla vapaa kaikista Maallisista kietoutumisista. Tämä
puhdistaminen kukisti Minun lihani, niinpä Minä pystyin olemaan paljon syvemmin yhdistyneenä
Minun Isääni. ”
” Todellakin liha on orjantappura polku ja tämän maailman läpi ei voi kävellä vetämättä puoleensa
piikkejä ja ohdakkeita. Ja tämä aika, täysin erossa inhimillisistä ja maallisista lohdutuksista, laajensi
Minun lihani laajuutta vastaanottaa enemmän ja enemmän Henkeä. ”
( Clare ) Toisin sanoen, minä luulen, että Hän tarkoittaa tässä sitä, että Hänen lihansa oli enemmän
ja enemmän Hänen Henkensä kontrollissa.

( Jeesus ) ” Siksi tällä kevät puhdistuksella on niin suuri hengellinen merkitys. Minun rakkaat. Minä
haluan täyttää teitä enemmän ja enemmän. Minä haluan suunnata teidän elämäänne pois tästä
maailmasta, kohti pian tulevaa maailmaa. ”
” Aivan kuin Minä johdatin Israelilaisia pois eksoottisten ruokien runsaudesta erämaahan, jossa oli
vain Mannaa syötäväksi. Sen oli tarkoitus olla puhdistusta kaikesta egyptiläisen kulttuurin
kerryttämistä myrkyistä ja sen epäjumalista. ”
” Siellä Minä testasin ja koettelin kansaa nähdäkseni, olivatko he Luvattuun Maahan saapumisen
arvoisia. Teidän Luvattu Maanne on Taivaan Valtakunta ja Minä olen valmistelemassa teitä
matkalle Kotiinpäin. ”
” Kuitenkin, on vielä työtä tehtävänä Maapallolla ja jokainen teistä tarvitsee uuden vision
ymmärtää varustamista ja mahdollisuuksia jättää itsestänne kaikkein paras jälkeenne,
ruokkiaksenne niitä, jotka ovat vielä tulossa Valtakuntaan. Siispä Minä tulen luoksenne anoakseni
teitä huomioimaan Suurta Pääsiäispaastoa parhaan kykynne mukaan, kun te vakaasti katsotte
eteenpäin uusiin täyttämisiin ja varustamisiin, mitä Minä tulen imeyttämään teidän sieluihinne,
kun te teette yhä enemmän ja enemmän tilaa Minulle. ”
” Joillekin teistä, tämä tulee olemaan hyvin vaikeaa. Clare, Minun kultaseni, Minä tiedän, kuinka
sinä pelkäät näitä haasteita. Kuitenkin Minä tulen auttamaan sinua, teitä kaikkia. Huutakaa Minua
apuun, kun te kamppailette ja Minä tulen hellästi johdattamaan teidät koettelemuksistanne. ”
” Kaikkia teitä Sydänasukkaita Minä kehotan tekemään parhaanne, tietäen, että jokaisesta
murusesta, josta te luovutte, Minulla on teille hengellisiä lahjoja ja kaapuja kertymässä, joita Minä
olen kaivannut tuhlata teille, Minun Kauniit Morsiameni. ”

