176. Jeesus sanoo…
Te olette Totuuden & Rakkauden Suurlähettiläitä Lohduttomalle Sielulle
TE OLETTE MINUN TOTUUDEN & RAKKAUDEN SUURLÄHETTILÄITÄNI LOHDUTTOMALLE SIELULLE
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Marraskuuta, 2015.
Clare aloitti… Meidän Herramme siunaus ja rauha olkoon kaikkein meidän kanssamme,
Sydänasukkaat.
Tänä iltana, minulla oli pitkä keskustelu jonkun kanssa, joka todella kärsii paljon kipua tunteen tasolla
juuri nyt, koska he tuntevat Jumalan pettäneen heidät. Tiivistetysti sanottuna, ei Herra pettänyt heitä,
vaan vihollinen. Mutta koska he ovat uusia Herran tavoille, he ottivat sen Jumalan pettämisenä.
Minun täytyi puolustaa Hänen henkilöään ja minun täytyi myös jakaa heidän kanssaan, että Hänen
tapansa EIVÄT ole meidän tapojamme ja mikä joskus näyttää siltä, että Hän on tekemässä, on
useammin sitä, mitä veljien syyttäjä, paholainen, on tekemässä. Ja mitä valehtelevat henget ovat
tekemässä.
Mutta on vaikeaa ymmärtää, kun tulee pettymyksen ja pettämisen taustasta. Ja tällä nimenomaisella
sielulla on tämän kaltainen kauhea pettymyksen ja pettämisen tausta hänen vanhemmiltaan.
Jeesus alkoi puhumaan… ”Monet ihmiset sanovat monia asioita, mutta kuka sinä sanot Minun
olevan?”
( Clare ) Herra, sinä olet viisain, rakastavin, huomioivin ja ymmärtäväisin kuin kukaan tai mikään
Universumissa. Hellin, kärsivällisin ja ystävällisin ja kaikki Sinun tapasi ovat itse täydellisyys.
( Jeesus ) ”Hylkäisinkö Minä koskaan tai jättäisin sinua yksin, omillesi?”
( Clare ) Et, ellen minä pyytäisi Sinua, Herra.
( Jeesus ) ”Mitä sinä et koskaan tekisi, vai?”
( Clare ) Aivan.
( Jeesus ) ”Siispä, mitä sinä arvelet olevan meneillään tällä sielulla?”
( Clare ) Nainen on pimeydessä Herra, hän on vielä tunteva Sinut.
( Jeesus ) ”Aivan oikein. Se on sinun alkupisteesi. Häntä on petetty niin paljon kautta vuosien,
lapsuudesta alkaen, että hänellä ei ole käsitystä mitä on olla todella rakastettu. Ja niin hän samaistaa
Jumalan ihmiseen ja pian hylkää Minut, koska hän ei tunne Minua. Ja kuinka monet ihmiset
Maapallolla ovat tällaisia? Miljoonat.”
”Miksi? Koska isät ja auktoriteetti hahmot ovat yksinvaltiaita, hyväksikäyttäjiä, vihaajia ja
Jumalattomia. Työ, jonka Saatana on viimeistellyt näinä vuosina, on vakuuttanut ihmiskunnan, että
Minä olen pahantahtoinen, julma, enkä Minä välitä. Vain armon isku voi päästää ihmisen tästä
harhaluulosta. Vain rukouksesi voivat siirtää tämän vuoren, Clare. Kanna häntä hellässä sydämessäsi
ja nosta hänet Minun luokseni usein päivän aikana ja Minä tulen loppuunsaattamaan mahdottoman ja
parantamaan hänen kieroutuneen ja pimentyneen sydämensä.”
”Kuule tämä, Minun Morsiameni. Sinut on ympäröity tällaisilla kuin nämä. Lukittujen ovien takana
sadat tuhannet menettävät viattomuutensa heidän käsissään, joihin heidän oli määrä luottaa. Jotkut
petetään ja myydään orjuuteen. Jotkut raiskataan ja hakataan. Jotkut torjutaan ja he myrkyttyvät
itseinholla. Mitä Minun pitäisi tehdä tällaisille?”

”Lähetä heille Minun Rakkauttani, Minä kerron sinulle. Lähesty jokaista sielua hellästi. Heidän
elämissään on suljettu, salattu ovi kaikkeen siihen, missä luottamus ja viattomuus petettiin tavalla tai
toisella. Saatana löytää keinon tuhota nuorimmat ja viattomimmat sielut. Ja sinun kauttasi, Minä
löydän tavan parantaa heidät.”
”Kun heräät aamulla, rukoile tämä yksinkertainen rukous, ”Herra, pyydän, käytä minua tänään
tuomaan joku lähemmäs Sinua.” Sitten odota tulevasi koetelluksi ja jopa löytämään itsesi tilanteista,
missä loukkaantunut sielu paljastaa haavansa sinulle, joko raivon ja vihan kohtauksessa tai
valituksessa ja itkussa. Tai vähemmän dramaattisesti, yksinkertaisessa sanassa tai ajatuksessa, joka on
ilmaistu Minusta.”
”Kyllä, Minä olen tullut monissa näyissä ja he eivät silti tunne Minua. Jonain päivänä, jonain päivänä
he tulevat tuntemaan. Kun siemen on istutettu ja joka kerta, kun tavoitat heitä ehdottomalla
rakkaudella, sinä kastelet siemenen.”
Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä.
Matteuksen Evankeliumi 5:14.
”Teillä ei ole paljon aikaa täällä, antakaa sen merkitä. Älkää olko peloissanne mainita Minua tai kysyä
yksinkertainen kysymys, ”Mitä te ajattelette Jumalasta?” ”Rukoiletteko te?” ”Onko Jumala ikinä
vastannut teidän rukoukseenne?” ”Oletteko koskaan tunteneet ikään kuin Jumala ei välittäisi? Ei
kuullut teitä? Oli liian kiireinen huomatakseen teidät?” ”Uskotteko te näkyihin ja Taivaaseen?” Nämä
ovat kaikki ei-uhkaavia paikkoja aloittaa, ne aukaisevat oven armolle tulvia sisään.”
”Sinä kysyit Minulta, miksi sait viestin ”maailma” tätä tilannetta koskien?”
”Yksinkertainen vastaus on, että sielu maailmassa elää hain häkissä tai linnoitetussa linnakkeessa,
paikassa, joka on karstoittunut kerros kerrokselta petoksella ja uusilla muureilla, jotka on muotoiltu
estämään kivun uusiutuminen.”
”Toiset elävät hain häkissä, jatkuvasti väistellen suoraviivaisia haiden hyökkäyksiä, jotka ovat
taipuvaisia tuhoamaan heidät. Heidän maailmansa muodostuu puolelta toiselle liikkumisesta
häkissään, paetakseen vihollistensa raivoa. Tämä maailma on todella kauhea paikka. Jotenkin tämän
kaaoksen ja rikoksen ihmiskuntaa vastaan, keskellä teidän täytyy tehdä yksinkertainen, ei-uhkaava
sisääntulo Totuuden ja Rakkauden Suurlähettiläänä.”
”Sielut ovat monta kertaa haavoittuneet tunnistamattomiksi. Kun Minä saan heidät, vie vuosia ja
vuosia ja vuosia rakkautta ja aivan kaikkein parhaiden lääkärieni lähettämistä parantamaan heitä
siihen, miksi heidät luotiin olemaan. Minä tiedän, että tämä kuulostaa tarpeettomalta sinulle, Minun
Rakkaani, mutta Minä haluan teidän kaikkien ymmärtävän musertavan tehtävän, voittaa toisten
luottamus, paljastaaksenne Minun todellinen luontoni heille.”
”Te olette kaikki hyötyneet Minun Mitä intohimoisemmasta ja hellästä rakkaudesta. Te kaikki olette
kokeneet Kuka Minä Todella Olen, Minun kärsivällisyyteni ja Minun ystävällisyyteni kanssanne. Minun
pitkämielisyyteni. Te tiedätte Minut ja teidän todistuksenne on korvaamaton maailmalle. Teidän
todistamisenne kautta, jopa kun te jaatte tämän kanavan muiden kanssa, teidän todistuksenne kautta
kovettuneet sydämet alkavat päästämään valoa synkkiin kammioihin. Te saatatte sanoa vain yhden
asian, joka herättää heidän uteliaisuutensa ja se saattaa olla kaikki, mitä tarvitaan, että he aloittavat
tunnistamisen tiellä, että Jumala henkilökohtaisesti, hellästi ja omistautuvasti rakastaa heitä.”

”Voidellun elokuvan, nettisivun, YouTube-pätkän, kirjan tai musiikin jakaminen saattaa olla heidän
Taivaansa alku sekä täällä Maapallolla ja tulevassa maailmassa. Te ette vain tiedä, kuinka yksi
sattumanvarainen toimi tulee, lopulta, olemaan sielun pelastuksen alku.”
”Yksi asia vielä, kun otatte rukoilutaakan jonkun sielun puolesta, odottakaa, että teitä harjoitetaan
vaihtelevissa koettelemuksissa ja vaikeuksissa, jopa sairaudessa. Muistakaa, että jos sairaus ei taivu
rukoukselle, Minä käytän sitä paastouhrauksena, tuodakseni heidät lähemmäs Minua.
Asiaankuuluvana aikana se tulee menemään ohi, ja te tulette myös näkemään edistystä, mitä he ovat
tehneet hengellisesti, koska te olitte halukkaita kantamaan Simonin ristiä muutaman askeleen
Golgatalle.”
”Niin paljon on, mitä ei ymmärretä nyt, mutta te voitte havainnoida näitä totuuksia päivittäisessä
elämässänne. Syy ja seuraus; teidän rukouksenne, heidän edistymisensä. Kyllä, Minä tulen
käyttämään pienimpiä kärsimyksiänne ja kiistojanne tässä elämässä, kastelemaan kadotettujen ja
rikkonaisten sielujen elotonta joutomaata. Todella te olette Minun nimitetyt rakkauden
suurlähettilääni ja teidän sydämistänne, Minä tavoitan ja kosketan kadotettuja.”

