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Viattomien Lasten Hyväksikäytöstä & Armojen Vapauttamisesta
KÄRSIMYS, VIATTOMIEN LASTEN HYVÄKSIKÄYTTÖ & ARMOJEN VAPAUTTAMINEN
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Maaliskuuta, 2019.
( Clare ) Jeesus, minä vastaanotan jälleen kerran kutsusi jakaa näiden pikkuisten kärsimykset.
Herra, anna meille voimaa… Amen.
Minun rakkain perheeni, Herralla on uskomattomia kärsimyksiä, sillä pieniä lapsia brutaalisti
käytetään hyväksi, kunnes he kuolevat. Hän on valinnut tiettyjä sieluja seisomaan kuilussa, näiden
lasten puolesta ja jopa kokemaan joitakin heidän kärsimyksiään, että heidät voidaan vapauttaa
siitä.
Jeesus aloitti… ” Minun Morsiameni. Minun suuresti rakastettu Morsiameni. Kuinka iloinen Minä
olenkaan lohdutuksesta, jota te olette tarjonneet Minulle Minun kärsimyksissäni. Sillä todella
Minun kärsimykseni ovat valtavat, kun Minä katselin, kun näitä hirvittäviä tekoja tehtiin viattomille
ja herkille lapsille, jotka Minä olen tuonut maailmaan monine ihmeellisine lahjoineen,
välitettäväksi sivilisaatiollenne. ”
” Katsokaahan, tämä sukupolvi on HYVIN erityinen ja ainutlaatuinen ja lahjakas, hyvin lahjakas.
Minä annoin heidät teille tuodakseni teidät ylemmäs Minun Valtakuntaani ja avatakseni teidän
silmänne. Saatana, sokeassa raivossaan, on julistanut sodan näille erityisen lahjakkaille lapsille ja
leyhyttänyt verenhimon liekkejä laajenevissa noitien kokouksissa, saattaakseen heidät heittämään
varovaisuutensa tuuleen ja tekemään sen, mikä on sanoin kuvaamatonta, näille kidnapatuille
lapsille. ”
” Nämä ovat lapsia, jotka tulevat asettamaan sairaaloiden peruskivet ja kaikki tulevat paranemaan.
Nämä lapset tulevat katsomaan paholaisia silmiin ja käskemään heitä pakenemaan Minun
Mahtavan Nimeni nimessä, mistä he tulevat olemaan enemmän tietoisia, kuin yksikään sukupolvi
ennen heitä. Ja se on tarkalleen syy, miksi tämä teurastus on meneillään ennen näkemätöntä
vauhtia. Se ei ole vain adrenaliinin keruuta varten. ”
” Minä tulen vapauttamaan heidän lahjansa Maapallolle heidän kuolemansa hetkellä ja vaikka he
ovat Minun luonani Taivaassa, he ovat jättäneet manttelin voiteluineen niille Maapallolla, jotka
ovat valmistautuneet vastaanottamaan ne. Minä pyydän teitä rukoilemaan näiden lasten puolesta,
jotka ovat niin epätoivoisesti kärsimässä, enemmän kuin te olette koskaan todistaneet. Minä
pyydän teitä vastaanottamaan heidän kärsimyksiänsä, mitä ne ikinä ovatkaan, näiden pikkuisten
vuoksi. Te ette voi tällä hetkellä ymmärtää, millaisen helpotuksen tämä tulee tuomaan Minun
Taivaalliselle Olemukselleni. ”
” Tulkaa vain Minun luokseni koettelemuksenne hetkellä ja kuiskatkaa, ”Meidän lastemme
puolesta, Herra.” Kestäkää olosuhteet iloisesti, tietäen, että te teette suurta työtä. Minä en sano,
että te ette voisi rukoilla helpotusta tai parantumista… se tulee aina olemaan teidän
etuoikeutenne. Pikemminkin, Minä pyydän teitä tukemaan tätä ristiä näiden sielujen puolesta, niin
että Minä voin lopettaa tämän hirvittävän käytännön. ”

” Minun Rakkaat, niin paljon mysteereitä on liittyneenä veri liittoon, että ihminen ei vielä ymmärrä
sitä. Yksi näistä on kivun ja kärsimyksen vaihtaminen armoon. Pyhä Kirjoitus, joka tukee tätä, on
Paavalin Kirje Kolossalaisille 1:24… ”Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne ja mikä vielä
puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on
seurakunta. ”
” Minun ahdistukseni vapauttivat voimakkaita armoja teille ja avasivat Taivaan portit. Kun Minä
vetosin teihin jäljitellä Minua, olla kuin minä, kieltää itsenne, nostaa ristinne ja seurata Minua…
Kun Minä sanoin ne sanat, Minä esitin kutsun teille ja Minä olen tehnyt sen jälleen tänään.
Kärsikää Minun kanssani toisten puolesta, että Minä saattaisin vapauttaa suurempia armoja
heidän sydämiinsä, että he voisivat vastaanottaa Minut ja pitää Minua pysyvänä asukkaana,
istumassa heidän sydäntensä valtaistuimilla. Kyllä, Minä maksoin hinnan lunastaakseni teidät
kuolemalta ja haudalta, repien kahtia verhon, joka erotti Meidät.”
” Mutta joidenkin pitää jatkaa Minun kanssani työskentelyä, sielujen pyhityksen takia, teidät
itsenne mukaan lukien. Ja tämä työ vaatii itse kieltäytymistä ja kärsimistä. Tämä, myös, on sitä
mistä Pääsiäispaastossa on kyse. Kuoleminen lihallenne, jopa älykkyydellenne, tehdäksenne tilaa
yhäti syvällisemmille paljastuksille Jumalallisesta Elämästä. Aina kiiveten Minun Valtakuntani
korkeuksiin, paljastaen totuuksia, jotka ovat niin pitkään olleet kätkettyjä teiltä, mutta ovat nyt
käsillä, kun te heitätte pois vanhan hapatuksen. ”
” Mitä enemmän te kiellätte lihanne impulsseja ja omaksutte Minun kutsuni tarjota itsenne
eläväksi uhriksi rakkaudesta ihmiskuntaan, aivan kuten Minä tein tiedän puolestanne, sitä
enemmän te tulette muistuttamaan Minua, Minun Kallisarvoiset Morsiameni. ”
” Tuletteko te tekemään tämän Minulle? Ja näin tehdessänne, Minä lupaan teille syvempää ja
syvempää yhteyttä sydämenne syvyyksissä Minun sydämeni kanssa, sillä teidän nöyryytenne ja
armeliaisuutenne vetää Minua vastustamattomasti lähemmäs teitä. ”

