560. Jeesus sanoo… Miljoonat Muslimit ovat etsimässä Totuutta
MILJOONAT MUSLIMIT OVAT ETSIMÄSSÄ TOTUUTTA
Jeesuksen Sanoja Sisar Clarelle, 25. Lokakuuta, 2017.
Jeesus aloitti… ”Sillä ne teistä, jotka ovat yhä epävarmuuden tilassa lykkäyksen vuoksi… Minä
kutsun teidät Minun Armolliseen Sydämeeni, missä te tulette näkemään ne, joista te vielä
murehditte, jotka eivät ole vielä valmiita. He ovat lähellä, niin hyvin lähellä ja lähestymässä Minun
Armoni telttaa, se on Minun Sydämeni, mutta he eivät vielä ole hyväksyneet Minua.”
”Nämä ovat ne, jotka Minä erityisesti haluan ottaa kohteeksi. Monet muslimit, täysin pettyneinä
uskoonsa, ovat kysymässä niin monia kysymyksiä siitä, missä todellinen Jumala on? Varmasti nämä
viattomien raiskaukset ja teurastukset eivät voi olla Armollisen Jumalan ilmauksia.”
”He ovat kuin lampaita, jotka vaeltavat kukkuloiden rinteitä ilman paimenta. He ovat niin
traumatisoituneita, että he eivät usko ketään, kuitenkin he huutavat apuun vastauksia.”
”Voitteko kuvitella sitä itse, jos teillä ei olisi Minua ja varmuutta Taivaasta ja kaikkialle, minne te
katsottekin, on vääräuskoisia, jotka kohtelivat teitä suuremmalla rakkaudella ja kunnioituksella
kuin kaltaisenne, mitä te ajattelisitte? Mitä te tuntisitte?”
”Teidät on kasvatettu uskomaan mitä kauheimpia asioita kristityistä ja nyt te elätte heidän
keskellään ja te näette, että he eivät ole ollenkaan sitä, mitä teitä johdatettiin uskomaan. Se kaikki
oli valhetta. Ja teidän uskonne on muuttunut Helvetiksi Maapallon pinnalla… Missä tässä kaikessa
on todellinen Jumala?”
”Kuitenkin tämä on yksi asia, joka hyökkää heitä vastaan: he tietävät, että heidän uskonsa on
tosissaan virheellinen ja toimimaton. Kuitenkin, mitä heidän tulisi uskoa?”
”Ymmärrättekö te, Minun Ihmiseni, miljoonat muslimit etsivät totuutta, sillä aikaa, kun te
katselette taivaalle, rukoillen Minua tulemaan. Ketä Minun pitäisi kuunnella? Teidän ikuisuutenne
on sinetöity, heidän ei ole. Minä en voi jättää heitä, Minä en voi hylätä heitä. Minun täytyy vastata
heidän epätoivoisiin rukouksiinsa.”
”He ovat kysymässä, ”Ovatko ne vain muutama huono omena, jotka raiskaavat viattomia lapsia?
Vai onko se todella sitä, mitä on opetettu Koraanissa?” Eroavaisuus pyhän ja oikeamielisen sekä
todellisuuden välillä on mailien pituinen. Kuinka kukaan voi olla niin raaka?”
”Heidän koko maailmansa on pirstottu. He ovat menettäneet isät ja lapset ja jopa äidit, he ovat
menettäneet kaiken, mitä he ovat omistaneet ja minkä puolesta tehneet työtä kovasti. Monet ovat
niin sotapsykoosissa, että he eivät voi ajatella selkeästi. Ja mikä pahempaa, heillä ei ole mitään
paikkaa minne mennä. Ympäröivät maat eivät halua heitä. Voiko olla mitään kärsimyksiä, jotka
ovat samanlaisia kuin heidän?”
”Siksi Minä kutsun Minun uskollisia Morsiamiani tekemään yhteistyötä ja kulkemaan Minun
kanssani ja osoittamaan myötätuntoa, ei raakuutta, poistamalla ainoan hyvän, mitä he ovat
määrätty tuntemaan. Kun te tulette sopuun sydäntenne asenteen kanssa, teillä on vaihtoehto
katkeralle pettymykselle. Vaihtoehto on tarjota murheitanne Muslimi kansakuntien ja ympäri
Maapalloa hajaantuneiden ihmisten kääntymykseen.”
”Tämä on kipu. Ottakaa tämä kipu, jonka te tunnette niin akuutisti, kun olette erossa Minusta ja
tarjotkaa se Minulle näiden Saatanan uhrien puolesta.”

”Tätä tarkoittaa olla Minun Morsiameni. Te kuljette Minun kanssani Taivaassa ja Maapallolla, aivan
kuin te olisitte Paratiisissa; te jaatte Minun Ruumiini ja Vereni. Teillä on Minun Elävät Sanani
lukeaksenne ja Minun kumppanuuteni rukouksessa ja jopa kärsimyksessä.”
”Nyt, Minä pyydän teitä: oletteko te valmiita kulkemaan Minun rinnallani Golgatan tietä ja
kokemaan raastavaa kipua, jota Minä tunnen näiden ihmisten puolesta? Oletteko te valmiita
todella olemaan Minun kumppaneitani näinä sadonkorjuun hetkinä, ennen kuin Saatana
päästetään vapaaksi? Oletteko te halukkaita luopumaan agendoistanne ja tarpeestanne tulla
otetuksi ylös ja pois tältä Maapallolta niin monen sielun vuoksi?”
”Katsokaahan, Minun Morsiameni täytyy olla halukas tekemään Minulle seuraa Minun suruissani
kuin myös Minun kunniassani. Oletteko te halukkaita?”
”Tämä vaatii valtavaa asenteen muutosta teidän puoleltanne. Lopettakaa ajattelemasta itsekkäästi
ja liittykää Minuun Minun ajattelussani ja edessä olevassa tehtävässä. Te ette koskaan tule
katumaan ylimääräistä aikaa, jonka se vaati saadaksenne saaliin. Mieluummin, te tulette olemaan
iloinen, että te piditte Minulle seuraa ja työskentelitte Minun kanssani saadaksemme tämän
aikaan. Ja se tullaan lukemaan teille ansioksi, että te laitoitte sivuun omat henkilökohtaiset
agendanne, laittaaksenne sydämenne ja mielenne täysin Minun mukaisiksi. Te ette tule
menettämään palkintoanne.”
”Ja vielä yksi huomautus. Minä pyytäisin teitä harkitsemaan, että tämä astia on tuonut esille
Totuuden, minkä Minä olen antanut hänelle, suurella uskollisuudella. Teidän syytöksenne häntä
kohtaan eivät tee Minua suosituksi teille; ne loukkaavat Minua syvästi.”
”Hän ei ole teidän vihanne ja surunne syy, vaan Minä olen. Teidän vihanne kohdistuu Minuun, ei
häneen. Siispä, pohtikaa näitä asioita, Minun rakkaat. Todella, Minä tarvitsen, että te myönnytte
Minun tahtooni tällä hetkellä ja Minä tulen antamaan teille armon kulkea Minun kanssani.”

