529. Jeesus sanoo… Te tulette vastustamattomiksi Minulle, kun te etsitte Minua
KUN TE ETSITTE MINUA… TE TULETTE MINULLE VASTUSTAMATTOMIKSI
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Elokuuta, 2017.
Clare aloitti… Minun Herrani ja Minun Jumalani, toivon, että voisin olla Sinun kanssasi ikuisesti.
Minä kaipaan Sinua, Jeesus.
Jeesus vastasi… ”Minä tiedän, ei kestä enää kauan.”
( Clare ) Voi, Herra, kuinka voin uskoa sen? hupsista… (Muistan, että Hän on käsittelemässä minua
Epäuskon vuoksi)
( Jeesus ) ”Kyllä, meillä on ongelmia uskomisen kanssa, eikö olekin?”
( Clare ) Väärät sanat. Olen pahoillani, Herra.
( Jeesus ) ”Minä en vähättele sitä, kuinka sinä tunnet. Minä tiedän hyvin, että sinä kaipaat Minua,
kuten myös Minä kaipaan sinua. Sinun on vaikeaa karsia aikatauluasi, eikö olekin?”
( Clare ) Kovin, Herra. Kovin vaikeaa.
( Jeesus ) No niin, jatka yrittämistä, sinä olet lähestymässä. Ole valppaampi aamuisin. Tarkoittaa,
silloin kun heräät.”
( Clare ) Kyllä, voin nähdä että silloin on velttoutta. Ja vihollinen tulee yrittämään vetää minut
sivuraiteelle. Hän teki näin tänä aamuna.
( Jeesus ) ”Juuri näin. Ole hänen edellään, rakkain… pysy hänen juoniensa edellä. Minä kuiskaan
korvaasi, mutta sinun täytyy kuunnella hyvin huolellisesti ja tulet välttämään kuopat, joita hän on
suunnitellut sinulle. Jos hän voi varastaa edes yhden tunnin, hän on onnellinen – niin onnellinen
kuin silkka korruptio voi mahdollisesti olla. Mutta vakavasti puhuen, vartioi huolellisesti
välttääksesi hänen aamustrategiansa.”
”Minun kauniini, Minun kyyhkyni, kuinka Minä katselen sinua päivän aikana nähdäkseni, kuinka
monta kertaa sinun silmäsi liukuvat Minuun. Minä kuuntelen sydämesi huokailuja meidän eromme
vuoksi – ja Minä myös ikävöin sinua. Minä myös katson sinun ajatuksiasi, askeleistasi, aikeitasi ja
tapoja millä sinä kunnioitat Minua ja olet uskollinen Minulle.”
”Tämä on kaikkein kivuliain ero monille teistä juuri nyt. Minä tiedän, kuinka kivuliasta se on, usko
Minua – koska se on raastavaa Minulle ajoittain. Minä tiedän, kuinka paljon sinä taistelet
kiusauksia vastaan vaipua epätoivoon sen ajan pituuden vuoksi, mitä sinun täytyy odottaa, ennen
kuin Minä tulen sinua varten. Tämä on yksi syy, miksi Minä siunaan niin monia teistä uusilla
lahjoilla, niin että te voitte tuottavasti suunnata ajatuksenne rakentamaan Minun Valtakuntaani
tälle Maapallolle, ennen kuin teidät otetaan.”
”Kaikilla teillä on luovia lahjoja. Ei ole yhtään Minun kuvakseni luotua ihmistä, jolle ei ole
suotuluovuuden ihmeellisiä voimia. Pääasia, joka pidättelee teitä, ei ole se, että ette tiedä, mikä
lahjanne on. Minä tiedän, että olen sanonut tämän teille liian monta kertaa, mutta sitä ei voi
sanoa tarpeeksi. Teidän täytyy etsiä Minua, kunnes te löydätte Minut ja opitte kuuntelemaan
hyvin huolellisesti pieniä vihjeitä.”
”Minä olen sanonut myös tämän monia kertoja: Jos te näette jollakin taidon, olipa se laulaminen,
soittaminen, tai mikä tahansa pyrkimys… saarnaaminen, opettaminen… Jos te tunnette

värähdyksiä sydämessänne, ”Jee, toivon osaavani tehdä tuota!” teitä saatetaan aivan hyvin kutsua
tekemään sitä. Itse asiassa, jos te olette mustasukkaisiatoisille niistä lahjoista, Minä voin kertoa
teille varmasti, että se on sen takia, kun te ette ole työskentelemässä kovasti lahjanne kanssa;
muuten te olisitte onnellisia kuullessanne muita ja ette tuntisi mustasukkaisuutta.”
”Teidän täytyy etsiä Minua, kunnes te löydätte Minut. Minä vastaan epätoivoisen köyhälle sielulle,
joka ei voi mennä yhtään pidemmälle ilman Minua. Minun sydämeni sulaa nähdessään tämän
kaltaista omistautumista ja luopumista. Kuinka Minä voin vastustaa? Kun 99.9 prosentilla sieluista
ei ole aavistustakaan Minusta. Siksi, kuinka Minun pitäisi reagoida, kun Minä löydän yhden, joka ei
enää voi elää ilman Minua?”
”Näettekö te? Te tulette vastustamattomiksi Minulle, kun elämänne laitetaan odottamaan, vain
löytääksenne Minut, vain saadaksenne Minut.”

