134. Jeesus sanoo… Teidän Kiinnostuksenne henkilökohtaiseen Pyhyyteen &
Teidän Rukouksenne heidän puolestaan miellyttävät Minua
TEIDÄN KIINNOSTUKSENNE HENKILÖKOHTAISEEN PYHYYTEEN & TEIDÄN RUKOUKSENNE HEIDÄN
PUOLESTAAN MIELLYTTÄVÄT MINUA
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Syyskuuta, 2015.
( Clare ) Herran Armo ja Ystävällisyys on meidän kanssamme, Sydänasukkaat. Pyydän, Jeesus,
haluaisitko Sinä jakaa jotakin meidän kanssamme?
Jeesus aloitti… ” Minun Tyttäreni, eivät sinun energiasi joka ilta ole niin pingottuneet ja kun sinä
opit luottamaan Minuun, Minä antamaan sinulle täydennystä ja välittämään viisautta.”
( Clare ) Herra, juuri nyt minä olen nukahtamassa. Jos Sinä haluat tätä, Sinun tarvitsee ennallistaa
minut ja Sinä tiedät, että minun täytyy nousta aikaisin huomenaamulla.
( Jeesus ) ” Joka tapauksessa, Minä olen tässä auttamassa sinua. Minä pitäisin parempana, jos sinä
et menisi nukkumaan, ennen kuin viesti on valmis. Minun Lapseni ja Minun Morsiameni luottavat
sinuun, että tuot heille tuoretta mannaa jaettavaksi; he ovat nälkäisiä, Clare. On parasta olla
pettämättä heitä.”
( Clare ) Minä tiedän, Herra, minä olen pahoillani.
( Jeesus ) Ensiksi Minä haluan kertoa teille kaikille, että Minä olen niin siunattu teidän
periksiantamattomuutenne vuoksi. Minä olen antanut teille monia epämiellyttäviä oppitunteja ja
näyttää, että teidän sydämenne ovat niin nälkäisiä saadakseen Minun rakkauttani ja viisauttani,
että te ette anna periksi ja tulette takaisin uudelleen ja uudelleen. Tämä on harvinainen
ominaisuus ja Minä vaalin teistä jokaista, koska teidän sydämenne on asetettu miellyttämään
Minua ja valmistelemaan itsenne Minun tuloani teitä varten.”
” Rakkaat, Minä tiedän, että jotkut Minun opetuksistani eivät ole helppoa kuultavaa. Minä tiedän,
että ne joskus loukkaavat teidän herkkyyttänne ja aiheuttavat sen, että te harkitsette valtaavanne
lisää jalansijaa lihaltanne Minun Hengelleni. Olla ilman syntiä, on ihme ja suunnaton armon työ…
joskus kestää vuosia saavuttaa, kun on elänyt ihmisiän verran synnissä ensin. Mutta jokainen teistä
on laittanut syrjään korvia kuumottavat uutiset komeetoista, maanjäristyksistä, pommeista ja
rahan romahtamisesta, keskittyäkseen sisäiseen ihmiseen, sieluun, Minun silmäterääni.”
” Kuinka kallisarvoisia te olette Minulle, koska te olette kiinnostuneita henkilökohtaisesta
pyhyydestä. Kuinka harvinaisia ja kuinka tuoksuvia ovatkaan elämänne ja joka ikinen teidän
ponnisteluistanne nousee kuin suitsutus Minun Isäni valtaistuimelle suloisesti tuoksuvana uhrina
Hänen sieraimiinsa. Voi, kuinka Hän ihailee jokaista teistä, kaikkine vikoinenne, synteinenne ja
epätäydellisyyksinenne, yksinkertaisesti, koska te olette tehneet pyhyydestä tärkeysjärjestyksenne
ykkösen elämissänne.”
” Eivät uutiset, ei viihde, ei profetiat ja ennustukset ja maanjäristysten ja komeettojen
kaiveleminen ole uhkaamassa Maapallon yllä. Ei, monet teistä ovat merkittävästi laittaneet nämä
asiat sivuun, pitäen parempana sen sijaan katsoa Minun peiliini ja nähdä itsenne, että missä te
voisitte puhdistua Minun avullani, jäljellä olevat tahrat puvussanne.”
” Siksi Minä olen niin ylpeä teistä, niin rakastunut teihin, valpas puolestanne, jopa siihen
pisteeseen asti, että Minun palvelijani pitää nousta sängystä teidän vuoksenne. Joka päivä, kun te
kuuntelette, Minun enkelini ovat rohkaisemassa teitä ja auttamassa teitä järjestämään

tapahtumat niin, että te saisitte eniten irti joka viestistä. Kyllä, Minä tiedän, monet teistä sanovat…
”Minä olen kysynyt tästä Herralta.”
” Kyllä, Minun tieni ovat käsittämättömät ja Minä lavastan teidät, niin sanoakseni, että te
kaipaisitte vastauksia, joita Minä olen tuomassa teille. Tämä on positiivinen puoli saman opettajan
aaltopituudella olemisessa, Minä voin valmistella oppitunnit teille, sillä aikaa, kun Minun enkelini
ovat antamassa teille inspiraatioita kysyä tiettyjä asioita. Eikö se olekin ihmeellistä? Kyllä,
Taivaassa me kaikki työskentelemme yhdessä sielun hyvän vuoksi.”
” Minä en mene tässä syvemmälle siitä, kuinka enkelit kärsivät teidän puolestanne, mutta riittää,
kun Minä sanon, että teillä ei ole koskaan ollut niin teidän hyvinvoinnistanne tarkkaavaista ja
huolehtivaista äitiä, kuin mitä teistä jokaisen enkelit ovat. Koko Taivas tulee niin jännittyneeksi,
kun uusi palvelija nostetaan asemaansa, koska he tietävät, että on suuri tarve siellä, missä uusi
nostetaan. Suuri tarve todella palvelijan kasvaa Minun tieni tietämyksessä ja elämän pyhyydessä,
maailman ja lihan ympärileikkaamisessa heidän elämistään.”
” Ja suuri tarve erityiselle ryhmälle Minun Ruumiissani tulla hoidetuksi suurimmalla huolella ja
armolla. Nouseva palvelija on jännittävä asia. Se tuo iloa koko Minun Ruumiiseeni sekä täällä
Taivaassa että Maapallolla.”
” Ja rukoukset, joita te tarjoatte palvelijan puolesta, niillä on suuri voima, aivan kuin te olisitte
heidän aivan omia lapsiaan. Heidän rukouksensa teidän puolestanne ovat samanveroisia kuin
teidän maallisten äitienne ja isienne rukoukset.”
” Se, mitä Minä olen tehnyt teidän puolestanne, Claren puolesta, Ezekielin puolesta, Carolin ja
tiimin puolesta, on suunnaton siunaus ja sitä täytyy ylläpitää teidän rukouksillanne, koska
ponnistukset heidän puoleltaan näyttävät loputtomilta ja he uupuvat loppuun ja teidän
rukouksenne virkistävät heitä päivittäin. Siltä Minun Ruumiini olisi tarkoitus näyttää –
yhdistyneenä hengessä ja totuudessa, eikä aikaa käytetä juoruiluun tai pikkumaisuuteen.”
” Mitä eheämpiä teidän rukouksenne heidän puolestaan ovat, sitä enemmän Minä olen kykenevä
kaatamaan heidän kauttaan teille. Se on vain niin yksinkertaista. Kuinka kaunis tämä
symbioottinen suhde onkaan. Kun te jatkatte rukoilemista ja Minun kiittämistäni lahjoista, joita
Minä kaadan teille kaikille, Minä olen kykenevä voimistamaan heitä edessä olevaa työtä varten. Ja
voi, kuinka ihmeellistä työtä tämä on! Taivaassa teidät kaikki neulotaan yhteen ihmeelliseksi
sommitelmaksi, joka vastaa teidän vaikutuspiirinne ja kuin myös heidän tarpeisiinsa.”
” Siispä, lyhyesti, Minä pyydän teitä jatkamaan heidän puolestaan rukoilemista, erityisesti voiman
puolesta ja että avustajat tekevät kotityöt, joiden suorittaminen vie niin paljon aikaa ja voimaa.
Minä haluan nähdä, että he saavat henkilökuntaansa hyvää väkeä, sitoutunutta ja luotettavaa. Kun
ne asiat ovat kunnossa, Minä tulen kaatamaan enemmän, jopa enemmän teille, Minun lapseni.
Joten kohottakaa heitä.”

