97. Jeesus sanoo… Minun Morsiameni, kun Minä näen Pelastamattomien riutuvan,
Minun Sydäntäni särkee heidän vuokseen
KUN MINÄ NÄEN PELASTAMATTOMIEN RIUTUVAN, MINUN SYDÄNTÄNI SÄRKEE
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Heinäkuuta, 2015.
Jeesus aloitti… ” No niin, Minä näen, että meillä on kärsimättömiä Morsiamia odottamassa joitakin
uusia sanoja.”
( Clare ) Herra, voitko Sinä moittia heitä?
( Jeesus ) ” Ei, En tietenkään voi. Mutta ne, jotka ovat yhä niin kärsimättömiä, eivät ole laittaneet
täyteen käytäntöön sitä, mitä Minä olen heiltä pyytänyt. Siispä, he tulevat sinun luoksesi, ikään
kuin sinä olisit lähde. Aivan kuin sinulla olisi jotakin sanottavaa siihen, mitä tulee Minulta. No niin,
sinulla ei ole. Ja Minä toivoisin heidän kaikkien ottavan Minun Sanani vakavammin. Ne, jotka
hyväksyvät sinut, hyväksyvät Minut ja se pätee viesteihin myös. Vain hellä nuhtelu, Minun
Morsiameni.”
( Clare ) Se, mistä Hän puhuu tässä, on että jotkut ovat ilmaisseet ”ikävystymisensä” viimeiseen
viestiin – ei mitään uutta, tiedättehän. Jopa minä olin siinä jamassa, missä ajattelin, ”No niin, tämä
viesti on tavallaan laimea”… tai tavallaan toistuva tai jotain. Minä tunnustan: Minä olin samassa
jamassa, myös. Ja niinpä Herra antaa meille selkeytystä siitä, mitä Hänellä on meneillään ja miksi
viime viesti oli se mikä se oli.
( Jeesus ) ” Kirkko on aina katsomassa toista merkkiä, toista profeetallista sanaa. Tiedätkö sinä,
että se on hengellisen ikävystymisen merkki? Haaleus? Kyllä se on. Sinun suhteesi Minuun tulisi
olla niin elävä, niin jännittävä sinulle, että Minun läsnäoloni on kaikki, jota sinä etsit.”
( Clare ) Voi Jeesus… he tulevat rakastamaan minua tämän vuoksi…
( Jeesus ) ” Välitätkö sinä siitä?”
( Clare ) Minä ajattelin sitä minuutin verran ja ajattelin, että tavallaan välitän… mutta loppujen
lopuksi, en. Minä en välitä. Minä välitän vain olla uskollinen sille, mitä Hän haluaa minun sanovan.
( Jeesus ) ” Clare, Minä en ole mies, jolle voi laittaa sanat suuhun. Minä haluan enemmän
kypsyyttä Minun odottavilta Morsiamiltani. Minä haluan enemmän ymmärtämyksen syvyyttä. Sinä
et ole viihdyttämässä heitä. Sinä olet paljastamassa Minun sydämeni heille. Kun Minä näen
pelastamattomat riutumassa, Minun Sydäntäni särkee. Minä haluan niin kipeästi lohduttaa heitä.
Pitäisikö Minun puhua niin, että Minä lohduttaisin Minun Morsiantani? Vai tavoittaa heitä, jotka
ovat tuhoutumassa. Todella, Lapset – miksi te ajattelette niin? Onko tämä kanava vain teitä
varten? Vai kadotettuja varten myös? Kaikkia varten – ei väliä, mikä heidän asemansa tai
ymmärryksensä on.”
” Kun te näette Minun hellästi tavoittavan niitä, jotka eivät tunne Minua, tukekaa Minua!
Taivaassa teitä tullaan kouluttamaan sielujen tavoittamista lisää. Tämä ON työ, joka Minulla on
teille. Tämä ON Minun päivittäinen huolenaiheeni, että KETÄÄN ei menetettäisi. Tukekaa Minua,
Minun Morsiameni. Rukoilkaa heidän puolestaan, jotka vierailevat tällä kanavalla, että he tulisivat
kutsumaan Minut sydämiinsä ja antamaan Minulle heidän elämänsä. Voi, kuinka Minä niin haluan,
että he tulisivat Minun luokseni. Minun sydämeni palaa kaipuusta lohduttaa heitä. Parantaa
heidän kuolettavat haavansa ja vuodattaa valoa tukahduttavaan pimeyteen, jossa he vaeltavat.”

” Antakaa heidän nähdä, että teidän sydämenne on heidän puolellaan, myös, kommenttienne ja
rukoustenne anteliaisuudella. Antakaa heidän tietää, että te ette välitä vain itsestänne vaan myös
heistä. Tämä on iso ongelma Minun Kirkossani – tarpeeksi ihmisiä ei todella välitä. He eivät välitä
nähdä erityistä vaivaa mennä niiden luokse, jotka eivät vielä ole löytäneet tietään.”
” Tulkaa Minun kanssani tässä, rakkaat. Me olemme kulkemassa vaimean pimeyden aikoja. Niin
monet riutuvat, koska he eivät ole todistaneet Minun rakkauttani. He tietävät kaikki ne asiat, jotka
he tekevät väärin – saatana on pommittanut heitä heidän synneillään ja arvottomuudellaan, niinpä
he eivät tohdi lähestyä Minua. Meidän täytyy esitellä heille Minun toinen puoleni, teidän
kauttanne, jotka päivittäin vastaanotatte reiluja annoksia Minun Rakkauttani.”
” Älkää hätkähtäkö, koska Minä olen korjannut teitä. Minä nuhtelen niitä, joita Minä rakastan.
Minä olen muovaamassa teitä täydellisiksi armeliaisuudessa ja itse uhrauksessa – jopa antamissani
viesteissä. Me olemme yhteisen matkamme viimeisellä osuudella. Tämä on teidän viimeinen
tilaisuutenne korjata satoa Minun kanssani. Antakaa reilusti itsestänne. Näyttäkää heille, jotka
eivät tunne Minua, se puoli, jonka te tunnette niin hyvin ja vakuuttakaa heidät Minun
hyvyydestäni.”
( Clare ) Herra, tämä viesti tuntuu niin toistuvalle.
( Jeesus ) ” Sitä sietää toistaa niin kauan kuin se on pantu käytäntöön. Itseasiassa, Minä annan
kaikille lämpimän kutsun huomata henkiin jääneitä, jotka hädin tuskin ovat sinnittelemässä - heitä,
jotka ovat niin haavoittuneita tässä elämässä, että he eivät näe toivoa. Te Minun Morsiameni
olette kulkeneet Minun kanssani tarpeeksi kauan tietääksenne sen toivon. Jotkut teistä ovat olleet
armeliaisuuden majakoita, kiirehtien jokaisen haavoittuneen sielun vierelle, levittäen Minun
Rakkauteni tuoksua. Teille Minä sanon – todella, te olette tuoneet Minulle iloa ja korjanneet
vahinkoja, joita ovat tehneet niin monet Minun Nimeäni kantavien huomautukset.”
” Te, jotka olette loppuun uupuneita ja kärsimättömiä – tulkaa Minun läsnäolooni ja ylistäkää.
Sallikaa sydämenne sulautua Minun sydämeeni. Sallikaa Minun täyttää teidät. Ei ole väliä, vaikka
te ette näkisi Minua. Se, millä on merkitystä, on että te tulitte Minun luokseni ja että Minä olen
siellä teidän kanssanne, täyttäen teidät runsaalla Armon virroilla, että te voitte mennä ulos
janoiseen ja riutuvaan maailmaan.”
” Tiedätkö, että tällä kanavalla on itse asiassa sellaisia, jotka ovat antaneet elämänsä Minulle,
koska he ovat kuunnelleet sinun keskustelujasi ja heidän mielensä ovat ylentyneet ja
inspiroituneet lähestymään Minua? Ja sen jälkeen, kun sinä valmistelit heidän sydämensä, Minä
todella tulin heidän luokseen. Vain tällä pienellä merkityksettömällä toimella, sinä olet tuonut
heidät turvallisesti pelastuksen satamaan.”
( Jackie ) Tässä Jeesus puhuu Claren Kanavasta. Meillä eivät kommentit ole aktiivisessa tilassa
kanavallamme, mutta meillä on kommunikaatio alusta, nimellä ”HeavenTalk for Heartdwellers”,
missä te voitte kommunikoida veljienne ja sisartenne kanssa. Linkki siihen on YouTube-videon alla
ja linkki Claren englanninkieliselle Vimeo-kanavalle on myös videon alla.
( Jeesus ) ” Sieluja ei tarvitse rusikoida maahan Pyhillä Kirjoituksilla. He ovat jo kasvoillaan liassa,
itseään inhoten ja niin täyteen ladattuja vuosien tuomitsemisella, he todella eivät usko, että
kukaan voisi koskaan rakastaa heitä. Ei, he tarvitsevat sitä, että te kiirehditte heidän vierelleen,
kohotatte heitä, autatte heitä seisomaan, pölytätte heidät ja kuten hyvä samarialainen,
puhdistatte heidän haavansa hienoimmalla voiteella ja kannatte heitä rukouksissanne – aivan yhtä
varmasti kuin aasi kantoi heidät majataloon, missä heidät voitiin ruokkia ja he voivat toipua. Se on

se vastaus, jota Minä kaipaan nähdä tällä kanavalla, niitä varten, jotka tulevat tänne
haavoittuneina ja synneistä sairaina.”
” Teidän tarvitsee vain pyytää ja Minä tulen antamaan teille Minun sydämeni heitä varten. Minä
tulen varustamaan teidät arvokkaalla voiteella, joka on tehty Minun omasta ruumiistani ja
verestäni. Heidän haavansa tulevat paranemaan ja he puolestaan tulevat auttamaan muita. Näin
Jumalan Valtakunta tulee: yksi kerrallaan, yksi kerrallaan. Pienet asiat merkitsevät eniten.
Näennäisesti merkityksetön vastaus postiin, postaukseen, paljastaa Todellisen Jumalan Läsnäolon hänen, joka on rakkautta.”
” Hyvin tehty, Minun hyvät ja uskolliset palvelijani. Hyvin tehty, kaikista niistä kerroista, jolloin te
olette paljastaneet Minut toisille. Teillä ei ole aavistustakaan hedelmästä, joka odottaa teitä
Taivaassa. Ne pienet ystävällisyyden teot olivat ravitsevia vesipisaroita kuivassa ja karussa
joutomaassa. Te olette todistaneet ensi kädessä internetin joutomaan… kinastelun,
mustasukkaisuuden, alentamisen, vähättelevät huomautukset ja niiden vakuuttavuuden, jotka
kukoistavat selkkauksissa. Älkää olko osa kiistanalaisuutta – se ei ole Minun henkeni työssä. Se on
vihollinen, kääntäen sieluja rakkaudesta katkeruuteen, kääntäen huomion Minun hengestäni
maailman henkeä kohden. Tieto röyhistää. Armeliaisuus ylentää. Pikemminkin vetäkää toisia pois
vihamielisestä ilmapiiristä teidän rakkautenne keitaaseen.”
” Kyllä, todella. Te kannatte sisällänne keidasta ja Minä en koskaan ole poissa luotanne, vaan olen
uskollisena antamassa teille voidellun sanan ajankohtanaan.”
” Siispä. Siinä teillä on Minun Sanani teitä varten tänä kiduttavana odotuksen aikana. Viekää
sanomaa heille, jotka ovat riutumassa ja olkaa antelias esimerkki Minun rakkaudestani ja
kärsivällisyydestäni. Te aukaisette tietä Minulle. Aivan kuin on kirjoitettu… ”Valmistelkaa tie
Herralle.””

