15. Jeesus sanoo… Minä olen kutsunut Minun todelliset,
Neitsytmorsiameni pois Maailmasta
MINÄ OLEN KUTSUNUT MINUN TODELLISET NEITSYTMORSIAMENI POIS MAAILMASTA
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Tammikuuta, 2015.
Jeesus aloitti… ”Minulla on joitakin Morsiamia, jotka on kutsuttu Minun kammiooni, ja heidän
palvelutoimensa on lohdun, eheyden ja rauhan toimi. Nämä ovat he, jotka Minä olen kutsunut
maailmasta ja sen päivittäisestä draamasta pois. Heidän luokseen Minä menen, kun Minun
sydämeni on raskas, kun Minä en enää kestä kantaa tämän maailman syntien näkemisen taakkaa.”
”Minä kaipaan Puutarhaa, jossa on rauhaa ja sopusointua ja jossa Minä voin lepuuttaa Minun
lopen uupunutta päätäni ja levätä. Nämä kultaiset astiat jaloa käyttöä varten, heillä on hyvin
erityinen ja ainutlaatuinen työ pitää Minulle seuraa sellaisella tavalla, että Minun oma
Luomakuntani lohduttaa Minua. Nämä sielut eivät juutu jatkuviin, tämän synnillisen maailman
draamoihin. Pikemminkin heidät on kutsuttu palvelemaan yksin Minua, aivan kuten Salomonin
Temppelin neitsyet oli kutsuttu palvelemaan.”
”Minä en ota sitä kevyesti, kun he kurkkivat puhtauden verhojen takaa, ne Minä olen varustanut
Minun sydämeeni pyhäköksi. Kun he tekevät näin, heihin tarttuu saastutusta, joka myöhemmin
surettaa Minun sydäntäni, kun Minä tulen heidän puutarhaansa lepäämään Minun Luomakuntani
kauneudessa ja puhtaudessa.”
”Siksi on kirjoitettu ”Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.” Matteuksen
Evankeliumin 5:8. Koska Minä tulen heidän luokseen kylpemään suloisessa pyhyyden tuoksussa.
Tämän maailman suloisinta nektaria on näiden Neitsyiden läsnäolo Minulle.”
”Minä en puhu heistä, jotka ovat neitsyitä vain ruumiillisesti, en. Tämä on hyvin väärinymmärretty.
Kun Minä sanon Neitsyet, Minä tarkoitan heitä, jotka ovat pyyhkineet maailman jokaisen jäljen
sydämistään ja elävät puhtaasti tuodakseen Minulle mielihyvää, päivästä päivään. Sielu voi saada
neitsyyden takaisin sen jälkeen, kun se tuhlattu Maapallon ohimeneviin asioihin, yksinkertaisesti
kääntämällä koko sydämensä, koko sielunsa ja voimansa ja ruumiinsa takaisin Minun luokseni ja
yksin Minun.”
”Minä kaipaan nähdä näitä kallisarvoisia kukkia Minun puutarhassani, mutta kuinka Minä löydän
heitä, kun tämä aika on niin tuottoisa tiedonvälityksessä? Nämä ovat arvostelukykyisiä sieluja,
jotka eivät enää halua tyydyttää uteliaisuuttaan turhilla asioilla. Monet teistä ovat melkein siellä.
Vain vähän vielä yritystä teidän osaltanne ja te tulette tekemään Minusta Taivaan onnellisimman
Miehen. Teidän suuren uteliaisuutenne ja tiedon rakkautenne vuoksi te etsitte näitä asioita ja
olette niin helposti viekoiteltavissa. Te tiedätte, että Minä nuhtelen teitä äärimmäisestä
rakkaudesta, sillä Minä todellakin ja todella olen mustasukkainen Jumala ja Minä haluan teidän
sylinne kokonaan Minulle itselleni – mitään tästä maailmasta ei tule olla lepäämässä salaisessa
paikassa.”
”Minun kaunis Morsiameni, Minä kaipaan ottaa teidät Taivaaseen itselleni, mutta ensin teidän
täytyy harjoittaa tottelevaisuutta Minun tiedetylle – ja erityisesti omantuntonne – tahdolle.
Supistakaa uteliaisuuttanne. Minä tarvitsen teidän suloisen astianne puhtainta öljyä kaadettavan
haavoille, joita Minä saan päivittäin pahojen käsissä. Minä tarvitsen tätä paikkaa, jota te itse olette
harjoittaneet Minua ja yksin Minua varten.”

( Clare ) Voi Herra, Sinä tiedät, että tämä on mahdotonta minulle. Todella se on. Vain Sinä voit
tehdä tämän. Minä janoan tietää, mitä maailmassa on meneillään. Pyydän, lopeta tämä. Minä
haluan sitä. Minun ei tarvitse tietää tätä eikä sitä ja tyydyttää uteliaisuuttani. Mutta minulla ei ole
aavistustakaan, kuinka lopettaa. Sen täytyy olla Jumalan toimi.
( Jeesus ) ”Hyvä on sitten, Jumala tulee toimimaan.” Hän hymyili vakaasti… ”Minä odotin sinun
lupaasi.”
( Clare ) Niinpä minä kysyin Häneltä… Mihin minä vedän rajan?
( Jeesus ) ”Pysy erossa maailman asioista.”
( Clare ) Voii. Auts!
( Jeesus ) ”Pysy erossa, koska kaiken päivää Minä käsittelen tätä ja kun Minä tulen kotiin Minun
puolisoni luo, Minä haluan saastuttamattoman paikan, mihin laittaa pääni. Pyydän, pysy erossa.”
( Clare ) Mutta Jeesus, kuinka minä voin rukoilla niiden asioiden puolesta, jos minä en tiedä, mitä
on meneillään?
( Jeesus ) ”Voinko Minä olla rehellinen sinulle?”
( Clare ) Tietenkin!
( Jeesus ) ”Sinä olet enemmän utelias, kuin mitä sinä haluat rukoilla, sinähän tiedät sen, eikö
totta?”
( Clare ) Joo, se on totta.
( Jeesus ) ”Minä en sano, että sinun täytyy tehdä tämä. Minä pyydän, niin että sinä voit täyttää
kutsumuksesi ja Minä voin asua sisälläsi täydemmin, rauhallisemmin, merkittävämmin.”
( Clare ) Voi, Herra, tämä vaatii paljon työtä.
( Jeesus ) ”Minä otan tehtävän vastaan. Tulee olemaan aikoja, jolloin on jotakin, mitä sinun tulee
tietää. Minä tulen joko osoittamaan sen rukouksessa tai johdattamaan sinut siihen. Mutta sen
lisäksi etsiminen, etsiminen ja etsiminen ei ole Minun Tahtoni sinulle, Minun Morsiameni.”
( Clare ) Olenko minä todella tehnyt niin, Herra?
( Jeesus ) ”Pikkuisen ja sinä lopetat vain, koska sinä tunnet Minun tyytymättömyyteni.”
( Clare ) Vau, Sinun tyytymättömyytesi. Se todella osui ja upposi. Se ei ole vain tuomitsemista,
mutta Sinä olet tyytymätön. Se todella tuo asian läheiselle ja vastuulliselle tasolle minulle.
( Jeesus ) ”Kyllä, Sen sinä tunnet. Minun suruni. Mitä puhtaampi, raikkaampi ja virheettömämpi
Minun puutarhani, sen enemmän Minä voin levätä sinun sylissäsi. Se on käänteinen laki – mitä
enemmän tulet sotkeutuneeksi maailmaan, sen vähemmän lohtua sinä tuot Minun sydämeeni.
Siksi monilla luostareissa on niin suloiset, suloiset henget. He ovat laittaneet sivuun maailman
lumouksen, suosiakseen meditointia Minussa ja Minun täydellisyyksissäni ja Kunnioissani. Sinä voit
tehdä tämän jopa kotonasi. Sinä voit saavuttaa saman vähällä päättäväisyydellä ja Minun runsaalla
avullani.”
( Clare ) OK, Herra, minä tulen yrittämään, mutta minulla on tunne kuin pojalla, joka sanoi, ”Kyllä
minä menen työskentelemään pelloilla.”

( Jeesus ) ”Minä tiedän, mitä sinä tunnet – sinun sydämesi on jakautunut. Mutta ainakin Minulla
on sinun lupasi, suostumuksesi ja tahdon yhteisymmärrys. Se toinen asia, jonka sinä tunnet, on
demoninen pakottaminen. Minä tulen vapauttamaan sinut siitä, jos sinä teet yhteistyötä Minun
kanssani.”
( Clare ) Herra, minä en ole valmis lupaamaan, että minä pystyn. Hän huokaisi…
( Jeesus ) ”Se on Minulle, Rakkaani Minulle. Minä tarvitsen sinun puhdasta sydäntäsi ja sinun
palvelutoimesi edistyy, kun sinä olet puhtaampi ja tottelevaisempi.”
( Clare ) Minä en halua tehdä tätä itsekkäistä syistä.
( Jeesus ) ”Minä ymmärrän. Ehkä sinun pitäisi mennä takaisin likoamaan siihen limaan, kunnes olet
siitä kipeä.”
( Clare ) Sehän on viehättävää!
( Jeesus ) ”Voi, Minun Morsiameni!” Hän heilautti kätensä ilmaan. ”Kärsivällisyyttä. Tämä vaatii
suuresti kärsivällisyyttä.”
( Clare ) No niin, kyllä, minä tiedän, että osa siitä on todellista viehätystä saada uusimmat uutiset.
Nähdä enemmän merkkejä Sinun tulemisestasi. Mutta minä myös tiedän, että kun minä todella
syöpöttelen maailman uutisilla, jonkin ajan kuluttua ne tulevat hyvin vanhoiksi. Samaa asiaa
uudelleen ja yhä uudelleen. Draamaa draaman jälkeen – jopa todella hyvistä lähteistä. Herra, minä
en halua loukata Sinua tai tuottaa Sinulle pettymystä.
( Jeesus ) ”No niin, jättäkäämme se siihen.”
( Clare ) OK. Olen pahoillani.
( Jeesus ) ”Näytä Minulle, että olet pahoillasi. Minä haluan nähdä osoituksen uskosta ja
tottelevaisuudesta. Sinähän haluat lämmittää Minun sydäntäni, etkö haluakin? Eikö siinä ole
tarpeeksi, että Minun täytyy olla läsnä näissä kauhistuttavissa tapahtumissa? Etkö voi tehdä
puhdasta ja rauhallista paikkaa mieleesi vain Minua varten? Jotakin paikkaa kaukana synnillisen
ihmisen rumuudesta? Voitko tehdä tämän verran Minua varten, Minun Morsiameni?”
( Clare ) Kyllä. Kyllä minä voin, Sinun Armosi avulla. Minä uskon, että minä pystyn. Minä olen sinun
armoillasi, Herra ja täydestä sydämestäni Sinun palveluksessasi.

