164. Jeesus kutsuu… Tulkaa & Saapukaa Minun Lepooni,
Minä olen johdattamassa Minun Ihmisiäni pois Uskonnon Erämaasta
TULKAA & SAAPUKAA MINUN LEPOONI… PÄÄSTÄKÄÄ IRTI
Jeesuksen Sanoja Sisar Clarelle, 19. Lokakuuta, 2015.
( Clare ) Herra siunaa teidät, rakkaat Sydänasukkaat. Aloitin rukousaikani tänä iltana Herran suloisessa
läsnäolossa. Hän on antanut meille ylevän opetuksen Hänen Lepoonsa saapumisesta – se vain on niin
kaunista!
Kun olin ylistämässä Häntä, kykenin näkemään Hänen pitelevän minua ja me tanssimme hyvin hitaasti
joidenkin ylistyslaulujen tahdissa. Ja aloin juuri päästä rauhan tilaan – on kuin olisin pudonnut
Ylikierroksilta Täydelliseen Tauhallisuuteen. Aivan kuin olisin seisonut järven rannalla, niin että oli
aivan peilityyntä kaikkialla ympärillä. Liikkumattomuus oli huomiota herättävän kaunista.
Rauhantunne, joka laskeutui sydämeeni, oli syvällinen. Olin vain täydellisessä levon tilassa Hänessä.
Oi, Herra, Sinä veit minut niin kauniiseen, rauhalliseen paikkaan – kuin peilityynelle järvelle, täysin
liikkumattomalle ja tyynelle. Kiitos Sinulle. Vau, tunnen oloni erilaiseksi.
Jeesus aloitti… ”Sitä kutsutaan Levoksi, saapumiseksi Minun Lepooni. Se on täydellisen antautumisen
paikka, missä huomiosi on niin Minuun keskittynyt Minuun, että sinä vain haihdut pois. Se on ihana
paikka olla ja tarpeellinen nuorentumiselle, Minun Rakkaani.”
( Clare ) Jeesus, Sinä olet niin suloinen ja ystävällinen ja hellä minua kohtaan. Minä en koskaan tunne
ansaitsevani Sinua.
( Jeesus ) ”Ah… ei, Minun Rakkaani. Sinun ei tule määritellä mitään itsestäsi. Pikemminkin vapauta
itsesi Minun Rakastaville käsivarsilleni ja unohda itsesi. Siellä on todellinen lepo.”
( Clare ) Sinulla todella on tapa saada minut tekemään niin!
( Jeesus ) ”Se on täysin Minun mielihyväni.”
( Clare ) Mistä Sinä haluaisit puhua, Herra?
( Jeesus ) ”Juuri siitä.”
”Minun Morsiameni, jotkut teistä yrittävät aivan liian kovasti saapua Minun Lepooni. Jotkut teistä
pinnistelevät ja pinnistelevät saapuakseen. Saanko Minä sanoa, se on täsmälleen päinvastaista, mitä
teidän pitäisi olla tekemässä?”
”Tulkaa Minun luokseni, odottaen Minun kunnioittavan ponnistelujanne tavata Minut salaisessa
paikassa, missä sydämemme ovat yhteen liittyneet. Maailmassa niin monet ovat tottuneet
aggressiivisesti etenemään menestyäkseen. Minun hengellisessä maailmassani, on kyse pikemminkin
antautumisesta kuin saavuttamisesta. Maailma saavuttaa pyhyyttä – teidän tulee antautua
pyhyydelle. Se tulee ottamaan teidän haltuun, kun te lopetatte ponnistelemasta.”
”Kuinka te teette sen, te kysytte? Tulkaa Minun luokseni ylistäen ja antakaa musiikin nostaa teidät ja
kantaa teidät ulos itsestänne. Tiedättekö, että monet, ellei peräti kaikki näistä lauluista on esisävelletty Taivaassa? Jopa soittimien valinta on valinnan tekeville määrättyjen enkeleiden
inspiroimaa. Nämä ovat joitakin Taivaan ääniä. Ne tulevat kaukaisesta paikasta, nostavat teidät ylös ja
vievät teidät Kotiin, siihen kaukaiseen paikkaan heidän kanssaan. Se on vain niin yksinkertaista.”

”Todella voidellut muusikot ovat hyvin tietoisia lähteestään ja heidän yhteistyönsä armon kanssa on
tärkeintä heille. He tietävät, että kaikki riippuu armosta. Heidän sisällään virtaa syvä joki, joka
kuljettaa näitä sävelmiä ja sanoja kipeään maailmaan, joka on kovin kipeästi tarpeessa tulla nostetuksi
tämän maailman kuopasta ja tulla muutetuksi toisenlaiseksi.”
”Ah… muusikot ovat Minun suosikkejani, koska he valmistelevat Minun Morsiameni vastaanottamaan
Minut. Kyllä, kyllä, Minä tiedän, mitä sinä ajattelet, Clare.”
( Clare ) Mutta en minä sanonut mitään!
( Jeesus ) ”Mutta kyllä, sinä sanoit” Sinä et tiedä, kuinka äänekkäitä sinun ajatuksesi ovat Taivaassa,
erityisesti, kun sinä vastustat tai et ymmärrä, mistä on juuri nyt kyse?”
( Clare ) Okei, Herra, ei Sinulla voi olla suosikkeja – Sinä olet Jumala! Entä ne loput, jotka eivät ole
muusikkoja?
( Jeesus ) ”Te kaikki olette Minun suosikkejani! Anna Minun muotoilla Minun lausuntoni… katso,
kuinka Minun nöyryyteni haluaa välttämättä tyydyttää sinun uteliaisuutesi?”
”Minun suosikki lahjani on musiikki, koska se vetää luokseen Minun Morsiantani suoraan Minun
Sydämeeni, käyttämättä hänen älykkyyttään. Hän tuntee vetoa syvältä sisältään. Hänen sielunsa,
paikka, missä me asumme yhdessä, loikkii ilosta, kun hän kuulee voideltua musiikkia, joka on lähetetty
Taivaasta. Koska nämä ovat hänen Kotimaansa ääniä ja Minun Sydämeni on täynnä Rakkautta häntä
kohtaan.”
( Clare ) Vau, Herra… Sinä kiemurtelit pois tuosta!
( Jeesus ) ”Minä opin parhaalta, Clare!”
( Clare ) Naulan kantaan!
( Jeesus ) ”Edetkäämme, nyt kun olemme pitäneet hieman hauskaa. Todella, Minun Rakkaani,
musiikissa on jotakin transsendenttista, ylimaallista, mikä vetoaa sieluun ja vetää hänet suoraan
Minun käsivarsilleni.”
( Clare ) Kuten kohtaus ”The Mission” (=Linnake) elokuvasta, missä pappi soittaa huilua ja saa aikaan,
että vihamieliset alkuasukkaat tuntevat vetoa tulla lähemmäs uteliaisuuksissaan? Oi, se elokuva oli
pieni pala Taivasta minulle, rumaan osaan asti.”
( Jeesus ) ”Se laulu kirjoitettiin Taivaassa ja annettiin säveltäjälle – tiesitkö sitä?”
( Clare ) Mutta eikö mies ole maallinen säveltäjä?
( Jeesus ) ”Sillä ei ole väliä, Minä voin antaa Minun lauluni heille ilman, että he edes tietävät lähdettä.
Ajatus on saada laulu ihmisille.”
( Clare ) Mutta eikö…
( Jeesus ) ”Saatana anna lauluja myös? Hän todella antaa, mutta hänen laulunsa ovat peräisin
kaaoksesta ja synnistä ja saavat aikaan enemmän kaaosta ja syntiä. Minä saatan antaa maalliselle
muusikolle inspiraation lauluun, jota Minä tulen käyttämään tiedottaakseni Itseni sielulle, joka kuulee
sen. Kuten maalliset rakkauslaulut, jotka pysäyttävät sinut niille sijoillesi ruokakaupassa. Rakkaus on
aihe, joka ei koskaan tule loppuun käsitellyksi ja hienoisella virittämisellä, sen tarkoitus voidaan
muuttaa maailmallisesta pyhäksi Minun Morsiamelleni.”

( Clare ) Kyllä, tiedän, olen löytänyt muutaman laulun, jotka todella kääntävät minun sydämeni
ylösalaisin, kuten ”Let it Be Me” (=Anna sen olla minä)… Se oli Everly Brothersien laulu, arvelisin, että
50 tai 60 luvulta… sanat ovat … ”Minä siunaan päivän, jolloin löysin sinut, haluan pysyä ympärilläsi ja
niinpä minä pyydän sinulta, että annat sen olla minä. Älä ota tätä Taivasta pois yhdeltä, jos sinun
täytyy takertua johonkin, nyt ja ikuisesti, anna sen olla minä. Joka kerta, kun me tapaamme, Rakkaani,
minä löydän täydellistä rakkautta, ilman sinun suloista rakkauttasi, mitä olisi elämä?” Nuo ovat sanat,
melodia on aivan kuin ei tästä maailmasta, kaunista!
( Jeesus ) ”Oi, Minä rakastan, kun laulat sitä laulua Minulle. Mutta sinä olet myös kiireisenä
laulamassa, että et näe, kun Minun Sydämeni jyskyttää – mutta se tekee niin. Minä olen syvästi
otettu, että sinä näet aikaa ja vaivaa laulaa sitä Minulle. Se toimii molempiin suuntiin, tiedäthän; sinä
todella tunnet vetoa Minuun laulussa ja Minä tunnen todella vetoa sinuun, kun sinä laulat! Ah kyllä…
tämä on mysteeri, jonka sinä jonakin päivänä täysin havainnoit ja ymmärrät Taivaassa. Elävin värein,
Minä saattaisin lisätä.”
”No niin, tämä opetuksen tarkoitus on vapauttaminen, irti päästäminen ja saapuminen Minun
Lepooni. Tänään, jos kuulette Minun Ääneni, älkää kovettako sydäntänne, kuten teitte kapinassa.”
”Ketkä sitten, vaikka kuulivat, katkeroittivat hänet? Eivätkö kaikki, jotka olivat Mooseksen johdolla
lähteneet Egyptistä? Mutta keihin hän oli vihastunut neljäkymmentä vuotta? Eikö niihin, jotka olivat
syntiä tehneet, joiden ruumiit kaatuivat erämaahan? Ja keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen
lepoonsa? Eikö tottelemattomille? Ja niin me näemme, että he epäuskon tähden eivät voineet siihen
päästä.” Kirje Hebrealaisille 3:16-19.
( Jeesus ) ”Ja tässä on vertauskuva, Minä olen nyt johdattamassa Minun ihmisiäni uskonnon ja ihmisen
tekemien sääntöjen erämaasta. Jotkut ovat kovettaneet sydämensä tämän opetuksen vuoksi… se
uhkaa heidän turvallisuuttaan ja kontrollin tunnettaan. Ja sitä todella johdattaa kapinan henki, kuten
Iisebelin (käärme) henki, joka jatkuvasti vastusti profeettoja, joita Minä lähetin.”
”Ja ne, jotka kuuntelevat tätä pahaa henkeä ja jatkavat sydäntensä kovettamista Minun kutsuani
läheisyyteen, ne tulevat riutumaan sääntökirjojen ja oppien kuivaan ja hedelmättömään erämaahan,
ikuisesti etsien, aina oppien, mutta eivät ole koskaan kykeneviä tulemaan totuuden tietoon. Aivan
kuten Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin myös nämä opettajat vastustavat totuutta.”
Toinen Kirje Timoteukselle 3:1-8.
( Jeesus ) ”Sillä aikaa, kun Minun Morsiameni tulee menemään Herransa iloon, saapumaan Minun
Lepooni. Ja miksi hän saapuu? Koska hän uskoi.”
”Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen (miellyttää); sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy
uskoa, että Jumala on ja että Hän palkitsee ne, jotka Häntä etsivät.” Kirje Hebrealaisille 11:6.
( Jeesus ) ”Heillä on tietty Jumalallisuus, mutta he kieltävät Minun Voimani… voiman, joka tulee
imeytetystä tiedosta, imeytetystä kunniasta ja nuorentumisesta Minun läheisessä läsnäolossani.”
”Tämä on Minun Rakkauteni luvattu maa, läheistä kumppanuutta Minun kanssani. Minun lampaani
kuulevat Minun ääneni ja toista he eivät seuraa. Siispä, tänään jos te kuulette Minun ääneni, älkää
kovettako sydämiänne – antautukaa Minulle. Tulkaa ja vapautukaa ponnisteluistanne, vetäytykää
Minun rakastaville käsivarsilleni, saapukaa Minun lepooni.”
”Ja kaikille niille teistä, jotka ovat ottaneet tämän viestin sydämeen, Minä tulen vierailemaan
luonanne uuden Armon kanssa, Armon päästää irti vanhasta ja omaksua Minun Rakkauteni Uusi Viini.
Tulkaa Minun luokseni, Minun Sydämeni Rakastetut. Tulkaa tänne ja levätkää Minun käsivarsillani.”

