481. Jeesus sanoo…
Nämä taivaalliset Lahjat virtaavat Taivaasta ja muuttavat Luomakunnan
NÄMÄ LAHJAT VIRTAAVAT TAIVAASTA & MUUTTAVAT LUOMAKUNNAN
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Maaliskuuta, 2017.
Jeesus aloitti… ” Minä en siedä nähdä sairautta ja kuolemaa, kuitenkin tämä on synnin seurausta;
synnin sukupolvia ja taantumista synnin vuoksi. Katsohan, synti kantaa mukanaan aallonpituutta,
joka on hyvin tuhoavaa luodulle aineelle ja sieluille. Ja siis maailma, joka on täynnä syntiä, tuo
jatkuvasti rappeutumista tälle Maapallolle, joka alkoi täydellisenä Eedeninä, jossa ei ollut
kuolemaa.”
” Aatamilla ja Eevalla oli valinta, niin sanoakseni. Ja kun he valitsivat uskoa Saatanan valheisiin,
Minua vastaan, he vahvistivat sen hänen vaikutukseensa. Hän tiesi erittäin hyvin, mitä hän oli
tekemässä, kun hän houkutteli Eevaa syntiin. Hän tiesi kokemuksesta ja tunsi Minut, että kapina
tuo synnin ja synti tuo kuoleman. Hän asetti Eevalle ansan, niin että Eeva toisi puolisonsa
mukaansa ja he olisivat hänen käsissään.”
Kuten Pyhät Kirjoitukset sanovat… ”Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta
kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.” Jaakobin Kirje 1:15.
” Mutta se ei ole asian ydin tässä, Rakkaani.” Jeesus jatkoi… ” Asian ydin on, että Minä rakastan
näitä sieluja syvästi. Hyvin syvästi. Ja kun Minä näen heidän kärsivän, kuten he kärsivät, se myös
surettaa Minua.”
” Ja yksi harvoista asioista, mitä Minun Morsiameni voivat tehdä puuttuakseen asiaan ja
tuodakseen Minulle lohtua, on ylistämällä ja antamalla kiitosta. Kun sinä ylistät Minua, sinä tuot
Minulle suurta lohtua Clare, suurta lohtua.”
” Jossakin tällä Maapallolla Minä voin kuulostella tarkkaan rakastavaa läsnäoloa, joka palauttaa
Minulle kiitoksen ja voi, kuinka lohduttavaa se todella on. Se irrottaa Minun mieleni pois kivusta ja
kärsimyksestä ja tuo syvää, kestävää iloa sinun Jumalallesi. Jos vain sielut tietäisivät ja voisivat
hyväksyä sen mielihyvän todellisuuden, jota he tuovat Minulle, meillä olisi paljon enemmän
ylistäjiä tällä Maapallolla.”
” Osa sinun toimeksiannostasi, sen lisäksi, että teet musiikkia, joka tuo sieluja Minun luokseni – on
myös tehdä musiikkia ilahduttamaan Minua ja tuomaan parannusta Minun sydämeeni, joka on
loukkaantunut ihmisen kiittämättömyydestä ja välinpitämättömyydestä. Sitten, Minä toivon, että
sinä vakuutat heidät siitä, että Minä tarvitsen heidän seuraansa ja ylistystänsä.”
” Saatana on tehnyt niin paljon alentaakseen sieluja, niin että he pelkäävät lähestyä Minua, koska
he ovat niin uppoutuneita omiin ajatuksiinsa siitä, että kuinka vastenmielisiä heidän täytyy
Minusta olla.”
” Kuinka te voitte asua sydämessä, kun te olette vakuuttuneita, että se tuomitsee teidät
arvottomina, runneltuina, epäpuhtaina, eikä halua teitä sinne? Te ette voi. Heidän täytyy olla
vakuuttuneita… ja SINUN, Minun rakkaani, täytyy MYÖS olla vakuuttunut.”
” Nyt niiden kolmen sielun tapauksessa, ketkä kärsivät niin suuresti juuri nyt, sielut, joista sinä
tiedät. Minä olen heidän kanssaan, Clare. Missä Minä olen, siellä on rauha, mutta siellä on myös
kamppailu – sillä demonit haluavat saattaa heidät epätoivoon, ilman toivoa palautumisesta tai
ilosta jälleen heidän elämissään. Mutta Minun enkelini palvelevat heitä ja siellä on ”pyhää

Novocainia (=puudutusaine)”, joka saattaa heidät läpi siitä. Siitä huolimatta, tiettyinä hetkinä se on
kaukana miellyttävästä, kuten sinä olet kokenut Ezekielin kanssa sairaalassa.”
” Lahja, jonka sinä ja toiset ovat antaneet, on kaksitahoinen. Yksi taho tuottaa rakkautta, ylistystä,
kiitoksen antamista Minun loukkaantuneelle Sydämelleni, Minun Luotujeni, erityisesti niiden
vuoksi, jotka on luotu Meidän kuvaksemme. Mutta jopa linnut ja valaat huutavat ylistystä
Minulle.”
” Toinen taho tuottaa Minun solidaarisuuttani, Minun myötätuntoani, ehdotonta rakkautta,
armoa, iloa ja kiintymystä jokaiselle luodulle, jonka Minä olen luonut. Tämän jalokiven keskuksessa
Minun Henkeni virtaa runsaasti Taivaan Elävistä Vesistä näitä tarkoituksia varten.”
” Siispä, kyllä, tavallaan ylistys tulee Minulta, kuten mikä tahansa Hengen hedelmä, joka on
syntynyt sielussa. Minä en ole henkilöiden kunnioittaja. Minä saan aikaan näitä mahdollisuuksia
kaikille, mutta niin harvat vastaavat asianmukaisesti ja antavat niille aikaa, huomiota ja suojelua,
jota ne tarvitsevat, muovatakseen heidän sielujaan ja tullen merkittäväksi Jumalallisen elämän
tavaksi.”
” Mutta he, jotka tekevät, heistä tulee Minun pappejani ja palvelijoitani, tuoden totuuden valoa
tälle Maapallolle suhteen kautta, joka heillä on Minun kanssani.”
” Ja etummaisina tässä pyhässä tiimissä ovat Uuden Liiton esirukoilijat ja opettajat, rakkauden laki
ja muusikot, jotka tekevät enemmän, kuin Minä voisin selittää teille, jokaisen sielun puolesta,
Maapallon puolesta ja sen hyvinvoinnin puolesta ja Minun puolestani. Siispä, tämä on SUURI
kunnia ja nämä taivaalliset lahjat virtaavat Minun Astioitteni kautta - Astioitten jaloa käyttöä
varten ja muuttavat luomakunnan.”
” Siispä, Minun Rakkaani… ota aikasi ja istu Minun vieressäni ja laula, kirjoita lauluja, soita Minulle
ja Minun kanssani. Sillä Minä ilahdun Minun Henkeni rakkauden ilmauksista sinun kauttasi. Älä
salli vihollisen vakuuttaa sinua mistään muusta, Clare, sillä hänen koko motiivinsa on riistää
Minulta sinun Rakkautesi lohdutukset. Pyydän, näe tämä selvästi. Suojele tätä lahjaa ja kieltäydy
syyllisyydestä tämän Minua varten sivuun laitetun ajan vuoksi. Puolusta tätä lahjaa. Minä tarvitsen
tätä sinulta.”
” Minun Morsiameni, te olette Minun ilonaiheeni. Käyttäkää tämä aika Minun kanssani vain
nauttiaksenne Minun seurastani ja tuodaksenne Minulle iloa. Älkää huolehtiko itsestänne, vääristä
nuoteista tai nuotin vieressä olemisesta; rakkauden nuotti on aina täydellinen. Rakastakaa Minua
niin kuin ette koskaan ennen ole rakastaneet, koska tämä maailma tuo Minulle loputonta kipua ja
kärsimystä… siis Minä tarvitsen niin paljon loputonta ylistystä parantaakseni nämä haavat. Kun te
ylistätte, Minä vuodan ylitse armoja Minun lapsilleni parannusta varten ja Minä käytän teidän
laulujenne värähtelyä tuodakseni sorron muurit alas ja sidon Minun haavoittuneeni Minun
Rakkauteeni.”
” Älkää vakuuttuko muusta, teidän lahjanne ovat niin hyvin tärkeitä Minulle. Ne ovat aarre ja niitä
ei voi kukaan korvata.”
” Jos sielut vain tietäisivät ja voisivat hyväksyä sen mielihyvän todellisuuden, mitä he Minulle
tuovat, tällä Maapallolla meillä olisi paljon enemmän ylistäjiä.”

