740. Jeesus sanoo… Minun Morsiameni…
Anna Minun valloittaa Sydämesi… Minä odotan sinua!
MINUN MORSIAMENI… ANNA MINUN VALLOITTAA SYDÄMESI, MINÄ ODOTAN SINUA!
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Joulukuuta, 2019.
( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, että asetit sydämeni ja mieleni oikeaan jälleen. Pyydän, vieraile
kaikkien Sydänasukkaiden luona tämän armon kanssa, rakas Herra… Amen.
No niin Perhe, käsittelen alati läsnä olevien demonien kuiskauksia… ”Sinusta ei ole mihinkään, olet
epäonnistuja, olet haalea.” Voi, pojat… Kun tavoittelin Hänen läsnäoloaan, Hän alkoi puhumaan
minulle.
( Jeesus ) ”Minä vaalin sinua, Clare.”
( Clare ) Voi, Herra, mutta miksi?
( Jeesus ) ”Koska sinä olet niin hyvin heikko, niin hyvin hauras, niin hyvin haavoittuva. Ajoittain,
kun lihasi saa yliotteen sinusta – ja sinä silti et anna periksi. Sinä tulet juosten Minun luokseni,
pyytäen lisää armoa elää sellaista elämää, joka on todella Minua miellyttävää.”
”Kun Minä kerroin sinulle, että legioonittain pahoja henkiä kiusaa sinua arvottomuuden tunteella,
Minä en liioitellut tosiasioita. Todellakin, he kiusaavat sinua päivin öin – ja Minulle on ihme, että
sinulla yhä on uskoa ja rohkeutta tulla Minun luokseni surkeutesi keskellä. Ja Minä olen niin hyvin
iloinen, kun näen sinun kääntävän koko huomiosi Minuun, tietäen, että Minä olen Jumala. Armon
Jumala ja hellyyden sinua kohtaan. Ja Minä en koskaan tule pettämään sinua, Minun Rakkaani. Ole
rohkea, Clare. Sinä tulet huomaamaan enemmän ja enemmän, kuinka heikko ja hauras sinä olet.”
( Clare ) Voi pojat, se on totuus. Minä löydän rajoituksiani kaiken aikaa. Ja niitä on paljon
useammin ja paljon enemmän kuin koskaan ajattelin!
( Jeesus ) ”Ei vain ruumiissa, vaan hengellisesti. Sinä tarvitset jatkuvasti enemmän armoa
selvitäksesi jokaisesta päivästä. Sinä kaipaat Minua ja Minä kaipaan sinua, Minun Rakkaani.
Todella, Minä kaipaan sinua, että saisin kietoa käsivarteni ympärillesi ja imeyttää sinuun Minun
Rakkauttani ja Voimaani. Älä koskaan pelkää tulla Minun lähelleni. Minä odotan sinua; Minä nautin
sinun suuresta luottamuksesta Minun Rakkauteeni ja Armooni.”
”Voi, jospa sielut huomaisisivat Minun Armoni ja hellyyteni heitä kohtaan! Voi, jospa te kaikki
juoksisitte Minun käsivarsilleni ja joisitte Minun Rakkauteni Eläviä Vesiä!”
”Te olette niin vajavaisia armosta, kaikkien maailmallisten askareitten keskellä. Te olette kaikki niin
hyvin heikkoja ja taipuvaisia syntiin ja Minä kaipaan voimistaa teitä ja vetää teidät takaisin Minun
sydämeeni julmasta ja armottomasta tämän maailman synnistä. Se on kuin happoa – syövyttäen
messinkiä. Vain yksi pisara ja te alatte hajoamaan ja menettämään rehellisyyttänne. Vain pienin
määrä altistusta tälle myrkylle heikentää ja tuhoaa teidän kallisarvoisia osianne. ”
”Siinä maailmassa ei ole mitään, Minun kovasti rakastettuni, mikä tulee tuomaan teille iloa ja
tyydytystä. Te tulette ostelemaan ja ostamaan, syömään ja juomaan, ottamaan pakkauksistaan
uudet lelut. Ja silti, illan lopussa, te tulette tuntemaan itsenne tyhjiksi, koska mikään tässä
maailmassa ei voi korvata Minun rakkauttani ja toveruuttanne teidän kanssanne.”
”Älkää olko lannistuneita haurauksienne vuoksi, Minun kauniit. Älkää tulko alakuloisiksi
heikkouksienne ja epäonnistumisienne vuoksi. Mieluummin, kääntäkää kyyneleiset silmänne

Minuun. Minä olen tässä, odottaen vierellänne, että huomaatte äärimmäisen puutteenne ja
tarpeenne Minun kosketukselleni.”
”Minä kaipaan vuodattaa Minun rakkauttani teille, niin että te kukoistaisitte hengellisesti,
ylitsevuotaen tähän synnistä sairaaseen maailmaan. Kääntykää Minun puoleeni. Kääntykää aina
Minun puoleeni, kun havaitsette tyhjyytenne, mitättömyytenne. Ja sallikaa Minun luoda uusi
sydän teihin. Sydän, joka jättää maailman ja kaiken, mitä se edustaa. Sydämen, joka inhoaa
maailmallisia asioita ja saavutuksia. Sydän, joka kaipaa vain yhden pisaran rakkautta Minulta. Vain
yhden vilkaisun ja maailma hälvenee näkyvistä.”
”Tämä on lahja, jota Minä toivon Minun Morsiamelleni tänä Minun Syntymäni vuodenaikana.
Minä haluan täyttää hänet ylitsevuotavaksi Minun hyvin todellisella ja huolehtivalla rakkaudellani.
Rakkaudella, joka sitoutuu hänen elämänsä jokaiseen osa-alueeseen, kaikkiin hänen pitämäänsä ja
inhoamaansa; kaikkiin hänen toiveisiinsa, unelmiinsa ja jopa pelkoihinsa. Rakkautta, johon hän
luottavaisesti tukeutuu ainoana elämän ja ilon lähteenään.”
”Kuinka tyhjiä ovat kauppakeskukset ja ravintolat! Kuinka tyhjiä paketit ja koristeet! Ilman Minun
kosketustani, Minun hyvin hellää ja todellista kosketustani, kaikki nämä asiat ovat arvottomia
tuomaan rauhaa ja onnellisuutta. Ne vain aiheuttavat himoa saada lisää, viimeisin malli, viimeisin
päivitys. Ja niin edelleen… tulematta koskaan tyytyväisiksi.”
”Mutta niille, jotka valitsevat istua Minun läsnäolossani ja pitää seuraa Minulle, rukoillen muiden
puolesta, tunnustaen heidän puutteellisuutensa. Voi, niille sieluille on monia armon lippaita
odottamassa, että ne avattaisiin heille! Sieltä he tulevat löytämään hienoimpia viinejä, tyydyttävää
ruokaa! Kyllä, Minusta, kaikki mitä te tarvitsette, virtaavat vapaasti teidän pyynnöstänne. Teidän
puutteenne vetää armon jokia. Teidän tunnustuksenne puutteistanne ja synneistänne lävistää
Minun sydämeni ja Minä en voi vastustaa tulemista parantamaan ja antamaan anteeksi. Minä en
voi vastustaa Minun Rakkauteni tuhlaamista teihin.”
”Ja Minä tiedän, että mitä tahansa Minä teen Minun uskollisen Morsiameni hyväksi, hän tulee
puolestaan tekemään muiden hyväksi ja maailma tulee tuntemaan Minut ja elämää antavat
maailman hylkäämisen ilot,asuakseen Minun Läsnäolossani.”
”Kyllä, tuoksu uhkuu heistä, jotka ovat luopuneet maailmasta Minun seurani vuoksi. Koko
Luomakunta tunnistaa tämän tuoksun – ja paholaiset inhoavat sitä. Siksi he keksivät keinoja
varastaa se teiltä, vakuuttaakseen teidät, että se on vain ohimenevä ihastus, että vain ”todellinen”
maailma merkitsee.”
”Ja loppujen lopuksi, Minä en ole ollenkaan todellinen, en niin todellinen kuin uusi auto tai puku
tai mekko tai tietokone. Voi, Minun rakkaat, niin moni teistä on liukunut haaleuteen, maailman ja
sen tapojen kiinnostuksen vuoksi.”
” Pyydän, Minun rakkaat. Minä kutsun teitä. Tulkaa pois Minun kanssani hiljaiseen paikkaan.
Purkakaa sydämenne Minulle, että Minä saattaisin rohkaista ja ohjeistaa teitä. Että Minä saattaisin
varustaa teidät unelmoimaan ja seuraamaan niitä unelmia.”
”Mutta enimmäkseen, Minun Rakkaat, että te voisitte vastaanottaa Minun rakkauteni täyteyden
sydämiinne ja lopettaa tyhjät vaelluksenne maailmaan, joka näyttää niin kirkkaalta ja loistavalta,
mutta jolla ei ole tarjota teille mitään, millä olisi mitään arvoa.”
”Pyydän, Minun Sisareni, Minun Morsiameni. Tulkaa Minun kanssani hylättyyn paikkaan ja sallikaa
Minun valloittaa teidän sydämenne. Minä odotan teitä.”

