769. Jeesus sanoo…
Älkää tulko epätoivoisiksi, te muistutatte Minun nyt enemmän ja enemmän
ÄLKÄÄ TULKO EPÄTOIVOISIKSI… TE MUISTUTATTE MINUA NYT ENEMMÄN JA ENEMMÄN
Jeesuksen sanoja Sisar Clare kautta, 17. Huhtikuuta, 2020.
( Clare ) Herra siunaa teidät, suloinen perhe, parantakoon Jeesus haavanne sydämissänne ja
lohduttakoon teitä… Amen.
Herra, todella olen löytänyt paikan sydämessäni, mikä on kipeä näiden kahden ystävän
menetyksen vuoksi, erityisesti sisaren, josta minulla oli suloinen muistikuva toveruudestamme
yhdessä. Kuitenkin jotenkin, tunnen ahdistuneisuutta, aivan kuin jotakin olisi minua vastaan.
( Jeesus ) ”Clare, Minä olen tässä puhdistamassa sinun kipeää sydäntäsi tätä ihmeellistä sielua
kohtaan. Niin monia hyviä piirteitä ja vain yksi pieni vika voi tahrata ne kaikki.”
( Clare ) Voi Herra, kuinka pelokas olenkaan, minulla on niin monia!
( Jeesus ) ”Kyllä, ne hyvin tasapainottuvat pitkällä tähtäimellä. Mutta me yritämme parantaa ja
ennallistaa, eikä sallia haavojen märkiä ja jakaa. Joillekin se on helpompaa kuin toisille. Älä läksytä
itseäsi kamppailusi vuoksi, sinulla on yhä meneillään lihasi ristiinnaulitsemis-prosessi, Rakkaani.”
”Teitä kaikkia jatkuvasti pommitetaan mustasukkaisuuden, epävarmuuden, kilpailun, kilpailijan
päihittämisen, epäonnistumisen ja toisten silmissä menestymisen nuolilla.”
”Olet tehnyt hyvin valitessasi menestyksen vain Minun silmissäni. Tällä tavalla Minä voin puhdistaa
sydämesi, koska sitä eivät ole tahranneet ihmishuolet. Minä en sano, että sinä olisit täydellinen,
mutta aikaisesta vaiheesta alkaen sinä olet oivaltanut ihmisten laakeriseppeleiden tyhjyyden,
toiset eivät ole niin siunattuja, heillä on paljon enemmän painolastia työstettävänä. Nämä kivut
sydämessäsi ovat hyvä merkki siitä, että sydämesi on yhä elossa. Niin monet ovat täyttäneet
elämänsä kuumeisella toiminnalla, joka on tylsyttänyt ja tukahduttanut sen, mitä todella on
meneillään heidän sisällään. Ei ole helppo asia hiljentää heidät, niin että he voivat oivaltaa
todelliset tuskat, jotka ovat heidän jokapäiväisen elämänsä, asenteidensa ja päätöstensä takana.
Niin ei ole sinulla. Mutta muiden vuoksi yritä kätkeä kipu.
( Clare ) Herra, pyydän jatka minulle puhumista, Sinä tiedät, kuinka paljon Minä kaipaan Sinua,
Jeesus, annatko Sinä kuolla minun yksinäisyyteen ilman Sinua… Minä luotan Sinun armoosi… sillä
minä en ansaitse suloisia hyväilyitä ja kumppanuutta, mitä meillä on ollut yhdessä… kuitenkaan en
voi elää ilman niitä.
( Jeesus ) ”Aika on tulossa, jolloin me emme koskaan ole erossa, emme koskaan. Ei edes
erottamisen vaikutelmaa. Minun Rakkaani, Minä en ole kaukana, Minä elän sinussa, Minä liikun
sinussa, Minä itken, kun sinä itket, Minä rukoilen, kun sinä olet vihainen, etkä näe asioita selkeästi.
Minä olen aina kanssasi, Clare. Minä uskon sinulle pikku salaisuuden, ja tämä koskee kaikkia
sydänasukkaita, Minä en kestä olla erossa teistä ja kun te ryhdytte kiireisiksi, Minä odotan
tuskastuneena, että te jättäisitte maailman typeryydet, vaikka tietäen, että te tulette takaisin
Minun luokseni rähjäisinä ja lyötyinä.”
”Rakkaani, Minä asun sinussa. Jos hiljennät sydämesi tarpeeksi, Minä tulen manifestoitumaan. On
harvinaista, että Minä täysin katoan sinun aisteiltasi. Sitä tapahtuu, kun sinä teet syntiä, silloin sinä
tunnet eron syvimmin. Mutta muina aikoina, Minä olen paikalla. Sinä et ehkä saa yhteyttä, koska
Minä annan suloisimman osan hyvin tarpeessa olevalle sielulle. Minä rakastan sitä, kun sinä tarjoat

itsesi toisten puolesta, etkä valita. Minä rakastan, kun sinä kiität Minua koettelemusten keskellä,
silloin sinä kaikkein eniten muistutat Minun äitiäni.”
”Minun kovin Rakastettu Sydänasukkaiden Perheeni, ymmärtäkää, että nämä vakavat
koettelemukset, joita jotkut teistä ovat käyneet läpi, petokset, hylkäämiset, kuivuus, kaikki nämä
ovat voimallisia uhrauksia kuolevien puolesta, erityisesti, kun te rukoilette Pyhää Armorukousta
niiden keskellä. Tämä on kovaa työtä, Minun rakkaani. Kärsimys on hyvin kovaa työtä ja te ette saa
mitään näkyviä lohdutuksia tai vahvistuksia siitä. Pikemminkin, toiset katsovat teihin, kuten he
katsoivat Minuun… ”Hänen täytyy olla hyvin suuri syntinen ja väärä profeetta”.”
”Tämänkaltainen hengellinen työ, mihin te olette ryhtyneet Minun puolestani… tarjoutuen
kantamaan Simonin ristiä, on palvelustoimen pohjasakkaa, kuitenkin koska se on alhaisin
rukouksen muoto ihmisen silmissä, koko Taivas riemuitsee katsellen teidän epäitsekkäitä
uhrauksianne, joista kukaan ei anna tunnustusta. Pikemminkin teitä pidetään ryysyisinä
kerjäläisinä, jotka kelpaavat vain alempiin hengellisiin töihin.”
”Ja kuitenkin jokainen alttaripalvelija, jolle on osoitettu suosiota, on saanut voitelunsa ja voimansa
teidän rukouksistanne. Epäitsekkäät, salassa olleet, sivuun työnnetyt, rukouspaikoissaan, itkien
syntisten puolesta ja voitelu menee Jumalan miehelle tai naiselle. Minä olen kertonut teille monta
kertaa aikaisemmin, teidän palkkionne seuraavassa elämässä tulee olemaan jopa suurempi kuin
kuuluisien, koska he seisoivat teidän selässänne, suurempina kooltaan.”
( Clare ) Herra, saanko minä kysyä?
( Jeesus ) ”Kyllä saat.”
( Clare ) Pyydän, kerro minulle, kun kuljen ympyrää, tuntien itseni alavireiseksi ja hämmentyneeksi,
vieraantuneeksi kaikesta, mikä on hyvää, uiden omissa vioissani ja virheissäni, yrittäen rukoilla,
mutta tuntien itseni niin vilpilliseksi… aivan kuin minun rukoukseni olisivat pinnallisia ja
hyödyttömiä…
( Jeesus ) ”Kyllä…?”
( Clare ) Tuntien ja näyttäen täysin epäpätevältä luuserilta, keneltä ei voi tulla mitään hyvää…
vapisten, etten johdattaisi lampaita harhaan… todella, todella, nähden, mikä vaje minä olen
Jumalan Valtakunnalle… kerro minulle Herra, voiko siitä tulla mitään hyvää.
( Jeesus ) ”Kun näet itsesi, kuten sinä todella olet Clare, kun istut mudan liejussa ja uppoat sen
saastaisuuteen, haistaen sen kuoleman ja synnin lemun… kun tunnet tuomitsemisen ahmaisevan
sinut , kun et tohdi nostaa päätäsi etsiäksesi Minua… silloin sinä olet kaikkein nöyryytetyin ja
miellytät Minua näköäni. Minulla on nälkä ja jano sellaisia sieluja kohtaan, jotka tietävät asiansa.
Sieluja, jotka eivät voi sietää, mitä ovat itsestään tehneet, sieluja, jotka kaipaavat koko
sydämistään päästä tästä kuolemasta, joka on kaikkialla heidän ympärillään, silloin te olette
kaikkein eniten turvassa vihollisen taktiikoilta.”
( Clare ) Mutta sitten lankean tuomitsemiseen…
( Jeesus ) ”On hyvä, että näet itsessäsi tarpeet tulla tuomituksi… se saa aikaan, että tavoitat Minun
Armoani jopa enemmän. Silloin Minä voin puhdistaa sinut, pyyhkien kaiken maailman saastan pois
sielustasi ja täydentäen sinut Minun Armollani ja Uudella Elämällä.”
”Pyydän, usko Minua. Sinä kysyit Minulta kaikkein pätevimpiä kysymyksiä, ja Minä annan sinulle
hyvin totuudellisia vastauksia. Se, mitä kärsit niinä aikoina, riittää tuomaan sinut alemmas, missä

Minun Armoni kerääntyy syviin laaksoihin. Sinä näet ehdottoman itsesi hyödyttömyyden ja tämä
puolestaan avaa sinut vastaanottamaan hienoimpia armoja. Voi Clare, tunnusta kaikki nämä asiat
Minulle, älä pidättele niitä. Tunnusta ne ja pyydä Minua puhdistamaan sinut lopullisesti. Älä pelkää
olla säälittävä, sillä sinun tarpeellisuutesi hornassa Minä riennän täyttämään sinut elävillä vesillä,
kaadettavaksi Minun lampaitteni päälle. Tässä paikassa lähteet pulppuavat järviin ja raikkaan,
puhtaan veden jokiin. Enkö Minä ole sanonut… ”Mutta Minä katson sen puoleen, joka on nöyrä,
jolla on särjetty henki ja arka tunto Minun sanani edessä.” Jesaja 66:2.
”Minä rakastan sinua niin, älä tule epätoivoiseksi alhaisuudestasi, älä tule epätoivoiseksi
hylkäämisestäsi, älä tule epätoivoiseksi pettämisistäsi, sillä nyt sinä muistutat Minua enemmän ja
enemmän. Vain tervehdi niitä, jotka ovat haavoittaneet sinua rakkaudella ja myötätunnolla, sillä
he eivät tiedä, mitä he tekevät ja sinun rukouksesi heidän puolestaan ovat kaikkein
voimakkaimpia. Suutele terää, joka lävistää kylkesi, veistä, mikä leikkaa selkääsi, miekkaa, joka
isketään sydämesi läpi, suutele niitä, sillä ne ovat juuri niitä välineitä, jotka saavat sinut kaikkein
eniten muistuttamaan Minua. Suutele, siunaa ja anna anteeksi. Sinä Minun Morsiameni kannat nyt
Minun kärsimykseni elävää kuvaa. Vain ylistä niitä rakkautesi suloudella, niiden puolesta, jotka
sinua ovat haavoittaneet. Ajan kanssa Minun Armoni tulee nostamaan ne takaisin kokonaisuuteen
ja sinun sydämesi tulee riemuitsemaan Minun hyvyydessäni.”
”Mene nyt ja jaa tämä veljiesi ja sisartesi kanssa, on niin monia, joiden tarvitsee kuulla tämä,
todella heidät on ristiinnaulittu olosuhteilla tällä viikolla ja heidän tarvitsee tietää se suuri hyvä,
mikä tulee heidän kovasta työstään ja kärsimyksestään. Minä siunaan nyt teidät, Minun
uskolliseni, Minä siunaan teidät armolla antaa anteeksi ja viedä vihollisenne sydämiinne, heidän
sielujensa parhaaksi. Omaksukaa ja suojelkaa tätä armoa, laittakaa se toimintaan, sillä todella
elävä vesi tulee herättämään henkiin heidät, joilla on kuoletetut omattunnot. Minä siunaan teidät
ja suutelen teidän otsianne valitun sielun ennalta määräyksen merkillä -sielun, joka on sopiva
Minun Valtakuntaani.”

