502. Jeesus sanoo… Kuinka kaunis on Sielu, joka on heittänyt Maailman sivuun!
KUINKA KAUNIS ON SIELU, JOKA ON HEITTÄNYT MAAILMAN SIVUUN
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Toukokuuta, 2017.
Jeesus aloitti… ”Clare, koskaan ei ole hetkeä, jolloin Minä olisin poissa sinun viereltäsi. Sinä olet se,
joka ajautuu pois Minusta, en Minä sinusta. Kodissasi on liian paljon kiireistä työtä. Sinun täytyy
juosta niin pitkästi kuin luostarissa on käytäviä tai sinä et koskaan mene sinne Minä haluan sinut
viedä. Vähemmän osallistumista maailmaan, Minun Kallisarvoinen. Vähemmän ja vähemmän ja
vähemmän.”
( Clare ) ”Sinähän tiedät, mitä mieltä minä olen Julie Truen laulusta ”Child of God” (=Jumalan
Lapsi). Minusta tuntui kuin olisin ollut muukalainen Sinulle ja minä tunsin ohikiitäviä
mustasukkaisuuden kipuja – että hän oli niin lähellä Sinua ja minä olen niin kaukana. Ja tietenkin,
valehtelijat hyppäsivät mukaan ja sanoivat… Sinun äänesi ei koskaan tule kuulostamaan niin
hyvältä… saati sinun suhteesi Jumalan kanssa.”
Kuitenkin, kun se tapahtuu, minä välittömästi kiellän Mustasukkaisuuden ja Valheen hengen ja
kerron Herralle, että minä en halua sitä, ja se menee pois. Herra sanoi, että Hän provosoisi
juutalaiset mustasukkaisuuteen meidän omistautumisellamme Hänelle. Siispä, ei ole
mahdollisuuksien ulottumattomissa, että Herra todella salli tämän tapahtuvan, herättääkseen
minua hiukan. Siispä, minä kerroin Hänelle, että minusta tuntui, että minä olin menettänyt
yhteyden Häneen ja tunsin olevani vieras Hänelle.
( Jeesus ) ” Minä tiedän ja se on naurettavaa. Hän on käyttänyt aikaa tullakseen lähemmäksi Minua
ja se vaivaa sinua enemmän kuin hänen äänensä. Sinähän tiesit sen, etkö tiennytkin?”
( Clare ) Kyllä. Herra, minä tiesin. Minä vaistosin, että minulta puuttui jotakin, mitä minulla kerran
oli, se oli paljon syvempää kuin mitä minulla on nyt.
( Jeesus ) ” No niin, Minun rakkaani, sinä tiedät, että Minä en ole syrji henkilöitä. Minulla on suuria
syvyyksiä jokaiselle Minun Morsiamelleni, mutta useimmat eivät lähesty sitä, saati sitten lepää
siinä. Sinä olet ollut siellä monta, monta kertaa – mutta sinun osallistumisesi talon asioihin vetää
sinun huomiosi pois.”
( Clare ) ”Mutta nyt se on tarpeeksi!”
( Jeesus ) ” Se on täsmälleen Minun ajatukseni mukaista. Tarpeeksi on tarpeeksi, ja tässä vaiheessa
se on aivan liian paljon. Sinä tulet löytämään suurta iloa Minun käsivarsillani, Clare. Yksin Minun
kanssani on kaikki mitä sinä tulet tarvitsemaan. Kuinka yllättynyt Minä olen, että sinä et käytä
hyödyksesi sitä päivän jokaisena hetkenä. Jos sinä alkaisit harjoittamaan sitä, nähden itsesi
pidellyksi turvallisesti Minun käsivarsillani, sinä tulet näkemään muutoksen asenteessasi hetki
hetkeltä. Ja sinä tulet menemään syvemmälle Minun kanssani, paljon syvemmälle.”
” Sinä tulet löytämään lisää aikaa nautiskella Minun läsnäolostani ja muuttuen siinä täysin,
mennen syvemmälle Minun rakkauteeni ja taivaalliseen varustamiseen henkeäsi varten. Salaisuus
on IRROTTAUTUA. Useimmat, sinä itse mukaan lukien, odottavat innolla meidän yhteisiä
aikojamme, kuin jälkiruokana jokapäiväisten velvollisuuksien pääruuan jälkeen. Saanko sanoa, että
sinulla se on takaperin? Sinun aikasi Minun kanssani on pääruoka ja velvollisuudet ovat reunaaluetta.”

” Tämä on ainoa keino millä sinä tulet saavuttamaan sen syvyyden, mihin sinulla on nälkä, Minun
Rakkaani. Irrottaudu, irrottaudu… Jatkuvasti, pitkin päivää. Tule lepäämään Minun käsivarsillani,
jopa kun asiat tulevat kiihkeämmiksi ja kiihkeämmiksi.”
( Clare ) Mutta Herra, kuinka minä teen sen? Kun asiat menevät sellaisiksi, minä alan stressaamaan
ja painamaan päälle, saadakseni tehdyksi ja pois tieltä?
( Jeesus ) ” Sitä Minä osoitan juuri nyt. Minä olen pääateria. Ne muut asiat ovat yksinkertaisesti
alkupaloja, eivätkä herätä sinun ruokahaluasi. Ne ovat kuin maustekastikkeet pöydässä. Mutta
Minun käsivarsillani sinä tulet löytämään elämäsi ja ravitsemuksesi. Menetä elämä maailmassa ja
löydä Minun elämäni Taivaassa.”
” Hylkää kiinnostuksesi kasveihin. Se on yksi syy, miksi Minä pyysin sinua jättämään ne pois; sinä et
tajua, kuinka paljon kiinnittynyt sinä olet niihin. Minä yritän rikkoa sen kiinnittymisen.”
( Clare ) No niin, minä tunnistan sen, mitä Hän tässä sanoo. Ensimmäisenä aamulla, minulla on
tapana ajautua kasvieni seuraan, ennen kuin minun silmäni ovat edes auki. Ne ovat kuin lapsia
minulle.
( Jeesus ) ” Maailma ja sen aktiviteetit ovat loppumattomia, Clare. Siksi sinä et oivalla; ne ainiaan
kampeavat sinut kurssiltasi. Harjoita niiden huomiotta jättämistä. Vakavasti. Sinulla on
vapaaehtoinen, joka kastelee niitä. Siunaa kasvisi ja sitten poista ne mielestäsi. Minulla on paljon
parempia asioita, joihin sinä voit käyttää aikasi. Jos huomaat, että sinä et voi sivuuttaa niitä, anna
ne pois. Niillä on taipumusta houkutella sinua.”
( Clare ) Minä tulen jättämään ne huomiotta, Herra.
( Jeesus ) ” Tässä on hyvä esimerkki siitä… näetkö sinä kuinka kiinnittynyt sinä olet?”
( Clare ) Herra, Minä usein ajattelen, että minä olisin paljon onnellisempi yksinkertaisemmassa
ympäristössä. Ja minä todella olen etsinyt Häntä tässä asiassa, kaverit.
( Jeesus ) ” Harjoita yksinkertaisuutta tässä ympäristössä, se on haasteellista. Voi, Minun Rakkaani,
Minä kaipaa sinua aivan kuten sinäkin kaipaat Minua. Päivässä ei ole hetkeä, että Minä en kaipaisi
nähdä yhtä suloista vilahdusta sinun silmistäsi.”
( Clare ) Todella, Herra?
( Jeesus ) ” Todella ja totisesti. Minun sydäntäni särkee, kun sinä katsot Minua niin kaipaavasti.
Minä vihaan nähdä hämmennyksen ja stressin repivän sinut pois Minun luotani. Ja näin se on
kaikkien teidän kanssanne, Minun Morsiameni. Kuinka Minä kaipaan nähdä teidän etsivät
silmänne, kun ne saavat yhteyden Minuun, kun te olette etsimässä Minun läsnäoloani.”
( Clare ) Minä haluan mainita tässä heille, jotka eivät helposti näe Herraa. Nähkää mielessänne
Hänet kuin Hän oli viime kerralla kuin te näitte Hänet tai kuvitelkaa mielessänne Hänet Jeesuksen
lempi kuvassanne – lempipaikassanne. Virran tai puiston penkin vieressä – missä tahansa. Ja sieltä
Hän tekee todellisen tapahtuman.
( Jeesus ) ” Tämä on hienous tässä meidän ikuisessa suhteessamme. Se on olemassa paikan ja ajan
rajojen ulkopuolella. Se todella on ikuista. Vaikka teidän päivänne ovat täynnä aikaa kuluttavaa
työtä, teidän suhteenne Minuun ei ole näiden samojen lakien alaista. Siksi te voitte löytää Minut
hetkenä minä tahansa viereltänne, juoden näkyä teidän kaipaavista ilmeistä silmissänne,
sydämissänne ja mielissänne.”

” Ja Minun vastaukseni on aina sama, ”Siispä, mikä teitä pidättelee pois Minun luotani tällä
hetkellä? Onko se niin tärkeää?”
” Tänään sinä tulit pisteeseen, että mikään ei ollut niin tärkeää kuin Minun etsimiseni ja
löytämiseni. Ja siellä Minä olin sinua varten.”
( Clare ) Kyllä, minä totisesti tulin. Kun minä sain Efeson Kirkon… ”Palaa ensirakkautesi luokse.” Se
viilsi minua niin syvältä ja minä kerroin kaikille, että minä menen rukoilemaan ja että minä en tule
sieltä pois lähiaikoina. Ja minä tulin pois pari tuntia myöhemmin, kun kaikki olivat menneet.
( Jeesus ) ” Minä lähetin sinulle sen Rhema viestin, koska Minä kaipasin sinua, Clare. Minä tiesin,
kuinka sinä suhtautuisit siihen. Minä tiesin, että sinä välittömästi katuisit ja etsisit Minun kasvojani.
Ja sinä et tuottanut Minulle pettymystä. Minulla ei ollut tarkoitus kohdella sinua karskisti, rakkain
– Minä vain halusin pyytää sinun huomiotasi siihen seikkaan, että sinä olit hairahtumassa
enemmän ja enemmän osallistumaan maailmaan. Jälleen. Ja me molemmat tiedämme, mihin se
lopuksi johtaa… Kyllä, pantteri tulee esiin pesästään.”
” Siispä, tässä me olemme nyt, yhdessä. Ja Minun Sydämeni riemuitsee sinun kaipuustasi Minuun
ja voi, kuinka Minä toivon tyydyttäväni sen! Mutta niin kauan kuin me asustamme Maapallolla
yhdessä, siinä välissä tulee olemaa esteitä. Vaikka kun sinä kaipaat aina enemmän Minua, Minä en
tule pettämään sinun odotuksiasi. Tulee olemaan erityisiä armoja, että näyttää kuin sinä et enää
olisi tällä Maapallolla, sen vuoksi, että olet kiinnostunut Minusta.”
” Kyllä, Minun ihastuttavat Morsiameni, muuttukaa niin Minuun kietoutuneeksi, että te tulette
unohtamaan, mitä te teette, minkä vuoksi te tulitte huoneeseen, mitä teillä oli aikomus tehdä
seuraavaksi. Kyllä! Kyllä! Minä haluan olla teidän ainoa huomion kohteenne. Te tiedätte, miltä
tuntuu rakastua ja kaivata Rakastettuanne. Tällä tavalla Minä todella kaipaa teitä. Mutta niin harva
kaipaa Minua sillä samalla innolla.”
” Kaivatkaa Minua. Antakaa huomionne kääntyä Minuun. Antakaa Minun vetää teidät pois – tulkaa
unohtelevaisiksi kaikesta ympärillänne Minun vuokseni. Tämän kaltaista rakkautta Minä kaipaan
saada Minun Morsiamiltani. Ja sanonta kuuluu, ”Olkaa niin taivaalliseen mielentilaan taipuvaisia,
että teistä ei ole mitään maallista hyötyä.”
” Kyllä, kyllä, Minä tiedän… Teidän työnne, teidän velvollisuutenne – kyllä, ne täytyy tehdä. Mutta
muistakaa mennyttä aikaa, kun te olitte ensiksi rakastuneet; teidän kaikkein ensimmäinen
rakkautenne. Kaikki mitä te pystyitte tekemään, oli kaivata sitä hetkeä, milloin te kaksi olisitte
yhdessä. Tämän kaltaista rakkautta Minä kaipaan teiltä.”
” Voi, kuinka kaunis onkaan sielu, joka on heittänyt maailman sivuun saadakseen tämän Minun
kanssani. Kuinka täydellisesti heidän kaipuunsa tullaan palkitsemaan, sillä ei ole tarpeeksi Taivasta
Maapallolla antaa jollekin tällaiselle.”
” Rukoilkaa tätä armoa, Minun Siunattuni, rukoilkaa paljon tätä armoa. Ja harjoittakaa Minun
etsimistäni hengellisillä silmillänne. Päivän joka hetki. Ja kun meidän sydämemme koskettavat,
tehkää parhaanne mennäksenne hiljaisuuden ja rukouksen paikkaan, missä me voimme asustaa
yhdessä ja te voitte tulla elävöitetyiksi. Ja Minä voin tulla lohdutetuksi teidän rakkaudellanne.”

