499. Jeesus sanoo…
Minun rakkaat Morsiameni, Minä haluan aina sitä, mikä on parasta teille
MINUN MORSIAMENI… MINÄ HALUAN AINA SITÄ, MIKÄ ON PARASTA TEILLE
Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 9.Toukokuuta, 2017.
Jeesus aloitti… ”Minun rakkaat Morsiameni. Minä haluan sitä, mikä on parasta teille – aina. Joka
päivä. Joka hetki. Se on, minkä Minä tiedän johdattavan teidät teidän suurimpaan iloonne ja
pyhyyteenne, niinpä Minä ohjaan teidät pois tietyistä asioista. Pyydän, luottakaa Minuun tässä.
Minä tiedän, mitä on edessä. Minä tiedän, mitä ansoja on viritetty jalkojenne alle ja peitelty
verukkeella, että tehdään hyvää muille.”
”Luottakaa Minuun, pyydän. Luottakaa Minuun, että jos Minä en salli teille jotakin, se on erittäin
hyvästä syystä – ja jos te itsepintaisesti haluatte sitä, se tulee olemaan teidän haitaksenne.
Todella, parantamisen lahja on läsnä ja toiminnassa monilla teillä. Pitäisikö teidän sen vuoksi ottaa
kaksi askelta taaksepäin ja etsiä apua luodulta, kun Luoja on toimimassa suoraan teidän
kauttanne? Kyllä, Minä tein kasveja lääkintää varten, jopa Maapallolla, muuta Minun armoni
työskentelee luodun kautta ja se tuo lievityksen. Minun armoni on suurempaa, kuin kasvin kemian
fyysinen todellisuus ja Minä voin tehdä Armollani asioita, jotka hämmentävät ja uhmaavat tiedettä
selittämään.”
”Siispä, eikö teidänpitäisi etsiä Minun tahtoani ja Minun armoani yksinomaan?”
”Tämä opetus ei ole kaikille; se on kova sanoma. Mutta teille, jotka johdonmukaisesti asutte
Minun sydämessäni ja olette nähneet johdonmukaisia tuloksia rukouksessa, Minä toivon, että te
tukeudutte Minuun yksinomaan ja pysytte erossa maailmasta. Ja tämä ulottuu mihin tahansa
paheeseen ja kiintymisen kohteeseen, mikä teillä onkaan, olivatpa ne Maapallon asioita tai
ihmissuhteita. Tai tietoa. Minä tiedän, mikä on parasta teille. Oppikaa sanoutumaan irti kaikista
asioista ja luottamaan Minuun kyselemättä.”
”Minä näen teidän kohtalonne selvästi ja Minä myös näen vihollisen suunnitelmat suistaa teidät
raiteiltanne matkan varrella. Mutta Minä tulen varoittamaan teitä omantuntonne kautta, jos te
vain kuuntelette HYVIN HUOLELLISESTI. Minä tulen kertomaan pahojen suunnitelmat ja kuinka
kukistaa ne, jos te tukeudutte Minun koko sydämestänne. Eikä väliä, millä he suunnittelevat
motittavansa teidät ansaan, Minä tulen ohjaamaan teidät niiden vaarallisten matalikkojen ja
paikkojen ohi, missä te tulette karille elämässänne; paikoissa, missä suurta vahinkoa ja viivytyksiä
tulee tapahtumaan – jopa haaksirikkoja ja uppoamisia mutaan.”
”Luottakaa Minuun tässä. Ympärileikatkaa sydämenne ja päänne kohti päämääriä, joita Minä olen
asettanut elämällenne, ilman poikkeamista, ilman uteliaisuutta, ilman tarvetta tietää enemmän tai
yrittää tätä tai tuota. Te ette näe sitä, mutta teidän uteliaisuudellanne on ollut tapana sotkea
teidät asioihin. Teidän hyvällä tahdollanne on ollut tapana viedä teidät pois suuremman hyvän
kurssiltanne, jonka Minä olen säätänyt teidän elämiinne.”
”Olkaa hyvin varautuneita mistä tahansa suunnasta, joka saa teidät pois kurssiltanne. Te voitte olla
varmoja, että vihollinen on huomannut määränpäänne ja hän tulee tekemään mitä tahansa
aiheuttaakseen teidän poikkeamaan vain asteen verran elämänne matkalla. Ja te tulette täysin
jättämään huomiotta maalinne ja jopa ohittamaan sen, koska navigointinne on pielessä vain yhden
asteen.”

”Kuinka te tiedätte, että te olette poikenneet suunnasta? Pieni ääni sisällänne väräyttää ja nykii
teitä. Joka kerta, kun te siirrytte tekemään sitoumuksen väärään suuntaan, Minä asetan hälytyksiä
teidän omaantuntoonne. Mutta jos te olette hyvin kiintyneitä siihen, te tulette järkeilemään näitä
hälytyksiä… ”Mutta tämä tulee auttamaan. Minä haluan tehdä hyvää muille. He tarvitsevat tätä,
minä tarvitsen tätä. Mutta, mutta, mutta…”
”Kun te kuulette tämän kaltaisia keskusteluja olevan meneillään sisällänne, te voitte olla varmoja,
että te yritätte oikeuttaa jotakin, mitä Minä en halua teidän saavan. HÄLYTYS… ISO
HÄLYTYS…katukaa, kääntykää ja palatkaa yksinkertaiselle polulle, jonka Minä olen jo asettanut
eteenne.”
Ja Pyhä Kirjoitus tuli mieleen: ”Omaan sydämeensä luottavainen on tyhmä, mutta viisaudessa
vaeltava pelastuu.” Sananlaskut 28:26.

