44. Jeesus sanoo… Minä lasken Minun Ruusun Terälehtiäni!
Jos te elitte tällä tavalla, teidät tullaan taivaaseennostamaan
MINÄ LASKEN MINUN RUUSN TERÄLEHTIÄNI… TÄTEN TEIDÄT TULLAAN TAIVAASEENNOSTAMAAN
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Huhtikuuta, 2015.
Jeesus aloitti… ”Minun rakkauteni Minun Morsiamiani kohtaan on yli sen, mitä voidaan kuvitella.
Niin monia huolestuttaa heidän asemansa Minun kanssani, aivan niin kuin Minä olisin laillisuuden
tutkija oikeuden papereiden kanssa, luetteloimassa jokaisen rikkeen. Ei, se on saatanan kuvaus.
Minä olen pikemminkin kuin rakastaja, lukemassa heidän päivänsä jokaisen teon suurella
mielenkiinnolla, kuin rakkausrunona Minulle. Kaikki, mitä he tekevät puhtaasta rakkaudesta Minua
ja heidän veljeään varten, tämä on Minun lohdutukseni. Jopa Ristillä, nämä kiintymyksen merkit
lohduttivat Minua, kun Minä katsoin tulevaisuuteen ja näin, kuinka paljon he rakastaisivat Minua.”
” Ja niin Minä olen kerännyt näitä lahjoja, näitä rakkauden merkkejä ja pohdiskelen niitä useita
kertoja päivässä – se tarkoittaa sitä, mitä te kutsuisitte päiväksi. Kyllä, kuin kuivattujen ruusujen
terälehtiä, Minä mietiskelen niiden merkitystä Minulle ja Minä riemuitsen siitä, että Minulla on
tällaisia kuin nämä, jotka ovat halukkaita antamaan Minulle, halukkaita kieltämään itsensä Minun
puolestani ja täyttämään ensin Minun tarpeeni.”
” Sinulla on paljon pohdiskeltavaa omassa elämässäsi, Minun Kyyhkyni. On niin paljon, mitä sinä
olet täysin unohtanut, mitkä Minä olen pitänyt muistoina, Minua varten tehtyinä rakkauden
tekoina.”
” Jos vain Minun Morsiameni tietäsi, kuinka suuri ilo johtuu näistä pienistä asioista, joita hän on
tehnyt Minua varten puhtaasta rakkaudesta, eikä mistään muusta motiivista. Useimpia motivoi se,
mikä heille eniten merkitsee: raha, kauneus, pahamaineisuus, hyväksyntä, mahdollisuus. Nämä
ovat asioita, jotka pitävät heidät liikkeessä. Mutta sitten on Minun Morsiameni – häntä motivoi se,
mitä hän voi tehdä miellyttääkseen Minua.”
( Clare ) Voi, Herra, minä jään niin vajaaksi tuosta tavoitteesta.
( Jeesus ) ” Sinä olet oppimassa. Minun Morsiameni on niin epävarma Taivaaseeennostosta, koska
hän samaistaa minut ihmisiin, kuitenkaan Minä en ole yhdenkään ihmisen kaltainen, ketä hän on
koskaan tavannut. Minä en ole ilkeä, syyttävä asianajaja – pikemminkin Minä olen Rakastaja, joka
laskee Minun ruusun terälehtiäni, katsoen postilaatikkoa, onko Minulle lähetetty lisää. Joka päivä
Minä odotan hänen rakkautensa suloisen tuoksun kääntyvän toimintaan; rakkauden teot, joita hän
suihkuttaa sattumanvaraisesti heille, joiden kanssa hän on tekemisissä. Minä katson nähdäkseni
hänen sydämensä, niin paljon Minun sydämeni kaltaisen, haluten siunata ja lievittää taakkaoja,
kuitenkin rehellinen ja uskollinen heidän kanssaan, jotka tarvitsevat ojennusta.”
” Minun Morsiameni, jos te olette erottaneet itsenne tietoisesta synnistä ja olette huolellisia joka
päivä rakastamaan niitä, joita Minä lähetän teille, teidän ei tarvitse huolehtia siitä, että otetaanko
teidät Taivaaseen Minun kanssani. Minä odotan innolla sitä päivää, jolloin me juhlimme
rakkauttamme niin suurella kaipauksella.”
” Oletko antanut anteeksi loukkaukset ja teet hyvää niille, jotka loukkaavat teitä? Muistatteko,
kuinka musertavaa Minun kipuni Ristillä oli? Kyllä, no niin, jopa siinä tilassa, Minä katsoin
huolenpitoa juuri niille miehille, jotka ristiinnaulitsivat Minut… ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he
eivät tiedä mitä he tekevät.”

” Ja kun väkijoukko kerääntyi aviorikoksesta tavatun porton ympärille, Minä en liittynyt heidän
joukkoonsa tuomiten häntä – pikemminkin Minä nostin hänet ylös jaloilleen, kehottaen häntä
menemään ja olemaan tekemättä syntiä enää.”
” Kun Fariseukset ottivat viimeisen pennin leskeltä, Minä en onnitellut rikkaita heidän prameista
lahjoistaan. Ei, Minä ylensin pienen, joka antoi kaiken, mitä hänellä oli, kun muut antoivat
liiastaan. Ja kun opetuslapset taistelivat, kuka heistä oli suurin heidän joukossaan, Minä nopeasti
huomautin, että se on vähäisin, palvelija, jolla todella on johtoasema. Miksi? Koska tämä palvelee
toisten tarpeita, ei omiaan, johdonmukaisesti, päivästä toiseen. Kun rikas, nuoren hallitsijan
ajatukset askartelivat maallisen varallisuutensa ja asemansa kartuttamisessa, palvelija on innokas
näkemään vain toisten kartuttavan.”
” Oletteko te eläneet tällä tavalla, Minun Morsiameni? Jos te olette, sitten teidän ei tarvitse
pelätä, että teidät jätetään jälkeen. Minä en malta odottaa ensimmäistä tanssiamme Meidän
häävastaanotollamme. Jos te olette eläneet kuin autuaat, teidän ei tarvitse olla huolissanne siitä,
että teidät jätetään jälkeen.”

