103. Jeesus selittää… Kuinka te tulette oikeuttamaan?
Sääntökirjoilla, Opeilla & Tiedolla vai Rakkaudellanne & Suhteellanne Minuun?
SÄÄNTÖKIRJOJEN VAI RAKKAUDEN OIKEUTTAMA… OPPIEN VAI SUHTEENNE MINUUN
Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 2. Elokuuta, 2015.
( Clare ) Minä olen saanut muutamia mielenkiintoisia vastauksia Ehtoollis-opetukseen, jonka Herra on
antanut jaettavaksi teille. Minun täytyy myöntää, että osa siitä ei ollut erityisen positiivista. Mutta,
sillä hetkellä kun tulin rukoilemaan, tämä raskas murhe ja vastustus vain iski minun sydämeeni, kuin
tonni tiiliä. Ja pystyin tuntemaan Herran murheen ja minä olin murheellinen, kun Hän oli
murheellinen. Pari ihmistä teki huomautuksia, jotka olivat todella asiattomia. Hän haluaa osoittaa
joitakin näistä kysymyksistä, huolista ja asenteista, joita ihmisillä on tästä asiasta. Se on tärkeää
Hänelle.
Jeesus aloitti… ”Minä tiedän tarkalleen, kuinka sinä tunnet, Minun Rakkaani, mutta sinä olet ollut
tottelevainen kirjaimellisesti, ilman pintakiiltoa tai pidättelyä siitä, mitä Minä olen kertonut sinulle.
Sinä olet tekemisissä joidenkin hyvin hidasjärkisten, kovapäisten ihmisten kanssa, molemmilla puolilla,
kun puolia ei edes pitäisi OLLA olemassa. Mutta ihminen on tehnyt pilkan kohteen Minun
ehtoollisopetuksistani, vaikka yhdessä Pyhien Kirjoitusten kappaleessa Minä tein selväksi, en kerran,
en kahta kertaa, vaan seitsemän kertaa. Hidasjärkinen henki ei kuule; se kuuntelee, mutta ei kuule.
Älä ole murtuneella sydämellä, Clare.”
( Clare ) Oi Herra – se John Michaelin laulu toi takaisin perustavanlaatuisen kauniita muistoja, asioita,
joita minä kaipaan.
( Jeesus ) ”Minä tiedän. Sinun täytyy laittaa ne pois, niiden aika on erääntynyt. Sinä et voi mennä
takaisin. Minä tarvitsen sinun menevän eteenpäin. Minä tarvitsen sitä, että ravitset tätä katrasta
Totuudella, jota Minä sinulle annan. He kuulevat Minun ääneni, koska he ovat Minun lampaitani.
Muut… no niin, heidän täytyy kulkea pitkä matka ympäri. Heidän sydämensä ovat kovettuneet.
Molemmilla puolilla sydämet ovat kovettuneet.”
”Minun lapseni, teidän on parasta tehdä syvä tiedustelu omaan tuntoonne Minun edessäni. Jos on
yksi asia, jonka olen tehnyt selväksi niille, jotka ovat kuunnelleet, älkää laittako yhtään ihmistä meidän
väliimme. Yhdelläkään ihmisellä ei ole auktoriteettia sammuttaa teidän omaatuntoanne ja komentaa
teitä tottelemaan häntä. Minä olen opettanut teidät kuuntelemaan Minun ääntäni sielunne
syvyyksissä. Älkää hämmentykö ristiriitaisista opeista. Kuten Minä olen sanonut aikaisemmin, tässä
kanavassa ei ole kyse opeista, tässä on kyse suhteesta. Eikä teitä jo ole tarpeeksi manipuloitu opeilla?”
”Nähtävästi ei. Mutta, kun antikristus tulee, te olette hukassa, jos teillä ei ole suhdetta Minun
kanssani. Hämmennys tulee… Ei. Hämmennys ON nyt hallitsemassa liturgisissa kirkoissa ja se on vasta
lopun alku. Jos te olette tukeutuneet ihmisten lakeihin, ettekä ole harjoittaneet suhdetta Minun
kanssani, te tulette olemaan hukassa.”
”Jos te olette kovasydämisiä, omahyväisiä ja uskonnollisen Fariseus-hengen vaikutuksen alaisia, te
tulette hukkaamaan Minut. Todella, juuri nyt, te, jotka hankaatte ja jauhatte hampaitanne, te olette jo
hukanneet Minut. Minä synnyin häpeän keskelle, en kuninkaallisuuden. Ne, jotka etsivät maailman
kunnianosoituksia, olivat ne, jotka ristiinnaulitsivat Minut. Tuletteko te ristiinnaulitsemaan Minut
uudelleen kovasydämisillä opeillanne?”
”Ei ole aikaa enää kinasteluun. Minä tulen vierailemaan jokaisen luona heille sopivalla tavalla.
Luuletteko te, että jos he eivät noudata teidän sääntöjänne, että he eivät tule pääsemään Taivaaseen?

Kuinka väärässä te olettekaan! Kuinka sokeita! Jopa liturgiset kirkot opettavat nyt, että teidän ei
tarvitse olla heidän oppiensa mukaisia päästäksenne Taivaaseen. Kuinka sokeita te olette,
ajatellessanne, että olette niin oikeassa ja ainoat, jotka pääsevät Taivaaseen. Enkö Minä sanonut, että
veronkerääjät ja prostituoidut pääsevät Taivaaseen ennen teitä?”
”Katukaa ja ottakaa sydämenne ohjat käsiinne. Seisokaa Minun edessäni omatuntonne aivan
avoimena ja sallikaa Minun osoittaa siellä pimeässä nurkassa olevat rikat.”
”Ja teille spektrin toisessa päässä oleville, oi… kuinka Minä kammoan erillisyyttä, Minä sanoisin…
”Lakatkaa tuomitsemasta niitä, joista ette mitään tiedä.” Te kadutte sitä, mitä teille on kerrottu,
mutta hyvin, hyvin harvat teistä ovat ottaneet aikaa ja vaivaa tutkiaksenne itseänne. Pikemminkin
teille on mukavampaa kuunnella valheita ja mennä väkijoukon mukana. Jokainen turha sana tullaan
tuomitsemaan, jokaisesta väärästä syytöksestä tullaan tekemään tiliä.”
”Puhdistakaa oma talonne, oma omatuntonne, älkääkä osoittako sormella siihen, mitä ette todella
ymmärrä. Lopettakaa olettaminen ja tuomitseminen kerta kaikkiaan. Minä puhun joillekin teistä juuri
nyt. Te tunnette vakaumuksen sydämessänne. Kiinnittäkää huomiota. Tämä on teidän omaksi
parhaaksenne, kuin myös veljenne parhaaksi, jota te ette ymmärrä tai hyväksy.”
”Tämän Kanavan rehellisyyden vuoksi Minä en puhu enää tästä asiasta. Minun sydämeni mukaista on,
että ei ole enää erillisyyttä ja Taivaassa – Minä saan tahtoni läpi. Mutta siihen asti – jos te haluatte
miellyttää Minua, älkää hyökätkö toisten uskoa kohtaan, eikä heidän uskomuksiaan kohtaan. Jos te
yhä teette niin, te ette kiinnitä huomiota siihen, mitä Minä olen teille täällä opettanut.”
”Taivaassa, te tulette tietämään totuuden. Maapallolla te näette sen kuin lasin läpi pimeästi. Älkää
olettako tietävänne kaikkia Minun inkarnaationi, kuolemani ja ylösnousemukseni mysteerejä.
Pikemminkin, tietäkää että Minä tulin Rakastamaan kaikkia ihmisiä ja kuolemaan ristillä saadakseni
heidät Taivaaseen kanssani ikuisesti. Tietäkää, että Veri, jonka Minä vuodatin, oli kaikkien niiden
puolesta, jotka tunnustavat Minut, ei väliä, mitä he uskovat.”
”Tietäkää, että Minä työskentelen kaikkien ihmisten omassatunnossa, valitsivatpa he kuunnella tai ei.
Ja Minä en halua, että edes yksikään menehtyisi. Tietäkää, että te ette ole päteviä tuomitsemaan
veljenne uskoa, koska te ette tiedä, kuinka Minä työskentelen heidän omassatunnossaan.”
”Tulkaa pois sääntökirjoistanne ja tuntekaa Minut Hengessä ja Totuudessa. Asettakaa sääntökirjanne
alas ja kuunnelkaa Minun ääntäni – hyvin pian nyt, kaikki teidän sääntökirjanne tullaan polttamaan
antikristuksen tulissa. Kuinka te sitten tulette oikeuttamaan? Omilla säännöillänne? Vai suhteellanne
Minuun?”
”Tarpeeksi läksytystä nyt. Minä rakastan teitä hellästi, rakkaasti ja Minun Oman Elämäni Verellä. Minä
olen asettanut teille esimerkin seurattavaksi. Rakkaudestanne toinen toistanne kohtaan Minä tulen
tunnistamaan teidät, kun Minä tulen Taivaaseenostossa ottamaan Minun Morsiameni.”

