173. Jeesus sanoo… Etsikää Minua!... Periksiantamattomuus &
Uskollisuus on, mitä Minä vaadin Minun Morsiamiltani
ETSIKÄÄ MINUA!... PERIKSIANTAMATTOMUUS & USKOLLISUUS ON, MITÄ MINÄ VAADIN MINUN
MORSIAMILTANI
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Marraskuuta, 2015.
Jeesus aloitti… ” Minä en ole niin kaukana sinusta kuin sinä olit ajatellut. Sinun mielesi on vain niin
sotkuinen. Nyt, kun sinä olet siirtänyt osan sotkuista pois, sinä voit kuulla Minua paljon
paremmin.”
” Olkoon se oppiläksy kaikille Sydänasukkaille. Sotku hukuttaa Minun ääneni. Ei ole siitä kiinni,
ettenkö Minä haluaisi puhua teille, vaan siitä, että te ette voi kuulla Minua, koska maailman meteli
kiertää mielessänne loputtomasti. Te olette myös sotimassa laiskuuden ja väsymyksen
näkymättömiä vihollisia vastaan. Mutta painakaa päälle… Minä olen uskollinen.”
” Uskollisuus… Jopa kun on kyse pitkästä erämaa kävelystä ilman että edes juotavaa on näkyvissä.
Sitä Minä vaadin Minun Morsiameltani. Että hän on päättäväinen, kestävä ja periksiantamaton.
Tätä Minä vaadin ja tulen palkitsemaan tuoreilla armoilla Taivaasta. Rakkaat, Minä en halua tehdä
siitä vaikeata teille, vaan luonteenlujuutenne täytyy puhdistaa, että se voi kantaa armoja, jota
Minä haluan teille antaa.”
” Teidän halunne saavuttaa korkea kutsumus täytyy olla vahva ja periksiantamaton kaiken
näköisten esteitten keskellä. Tällä tavalla teidän uskonne paljastuu.”
” Aivan kuten viisas viljelijä kylvää ikään kuin haastaakseen juuria kasvamaan syvemmälle, niin
Minäkin iloitsen nähdessäni teidän olevan periksiantamaton, kun elävät vedet eivät ole helposti
saatavilla pinnassa. Syvemmälle ja syvemmälle Minä kutsun teitä, Minun Rakkaat. Ettekö tulekin
ponnistelemaan etsiäksenne Minut ja valppaasti odottamaan Minun Tuloani?”
( Clare ) Herra, mitä on sen tärkeämpää tekemistä? Ei mitään, minulle, ei mikään ole tärkeämpää
kuin Sinun löytämisesi.
( Jeesus ) ” Sen Minä haluan kuulla ja sen sydämen asenteen Minä tulen siunaamaan. Tämä
periksiantamattomuuden ominaisuus on elintärkeä ja leviää elämänne jokaiselle osa-alueelle.
Sitten kun te hallitsette sen yhdellä alueella, se on helpompi hallita toisella ja toisella, kunnes te
olette tehneet siitä elämäntavan.”
” Niin moni lopettaa kauan ennen maalilinjaa.”
( Clare ) Voi, Herra, viime aikoina Minä olen tuntenut sillä tavalla.
( Jeesus ) ” Se ei ole mitään muuta kuin laiskuutta, Clare. Minä tiedän, että sinä et halua kuulla sitä,
mutta se on. Sinä tunnet Minut tarpeeksi hyvin, että kun sinä et löydä Minua välittömästi, ja sinä
etsit Minua ahkerasti, sinä tulet löytämään Minut tai sanoisinko, Minä tulen löytämään sinut. Tällä
tavalla sinä kunnioitat Minua. Sinä et ole halukas antamaan periksi, Minä vain olen sinulle liian
tärkeä.”
” Ja teille kaikille, Minun Morsiameni, tämä ominaisuus on ehdottoman tarpeellinen, jos te
haluatte kehittää suhdetta Minun kanssani. He, jotka yksinkertaisesti eivät hyväksy ”ei”-vastausta,
heitä Minä en voi torjua. Te tulette näkemään suhteessanne Minun kanssani, että aika ajoin, Minä
tulen näennäisesti katoamaan ja te ette tule kuulemaan tai näkemään Minua. Mutta se on vain
armon ja hyveen kehittämiseksi teissä. Se ei ole rangaistus, se on harjoitus.”

” Toisilla kerroilla Minä tulen saapumaan helposti, koska teidän sydämenne on särkynyt tai teillä
on sydänsuruja. Kyllä, silloin Minun Rakkaani, Minä tulen ja kiedon Minun käsivarteni teidän
ympärillenne ja lämmitän surun kylmät väreet, jotka ovat ottaneet jalansijaa sydämessänne. Minä
tiedän, että niinä aikoina te tarvitsette Minua enemmän, siispä Minä tulen luoksenne helpommin.”
” Jopa nyt Minä olen valmiudessa armojen kera, joita te kaikki etsitte voimaantuaksenne. Mutta
Minä haluan nähdä teidän nousevan Minua puolitiehen vastaan, että Minä voin suihkuttaa
suurempaa ja suurempaa runsautta päällenne. Hyve synnyttää hyvettä.”
” Muistakaa vain, Minun Kallisarvoiseni, jos te ette aluksi menesty, yrittäkää uudelleen ja
uudelleen. Loppujen lopuksi Minä tulen ja palkitsen teidän ponnistelunne ja teidän uskonne tulee
loistamaan kirkkaammin ja kirkkaammin sen vuoksi.”
” Minä siunaan teidät nyt periksiantamattomuuden armolla. Ottakaa siitä kiinni ja soveltakaa sitä
elämänne joka alueelle. Mutta erityisesti Meidän suhteeseemme.”

