213. Jeesus sanoo… Jättäkää suloisia Muistoja jälkeenne
JÄTTÄKÄÄ SULOISIA MUISTOJA JÄLKEENNE… TE ETTE EHKÄ KOSKAAN NÄE HEITÄ ENÄÄ
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. Joulukuuta, 2015.
( Clare ) Herra olkoon teidän kanssanne, Sydänasukkaat. No niin, on mukavaa olla jälleen satulassa
täällä, mennen eteenpäin viestien kanssa. Ja tänään kysyin Herralta, mitä Hänellä oli Hänen
sydämellään, kuten tavallisesti ja Hän vastasi…
”Nöyryys. Tämä on aikaa vuodesta, jolloin ihmisillä on agendoja, he kiirehtivät keskittyneinä vain
omiin päämääriinsä, he unohtavat huolehtia muista. Itse asiassa toiset ovat todella heidän tiellään.
Minä toivon, että Minun Morsiameni heijastavat Minun ystävällisyyttäni, nöyryyttäni ja toisten
puoleen tukeutumista, kun mahdollisuus ilmaantuu.”
”Minun Morsiameni kauneus on, että hän heijastaa Minun luontoani. Hän ei ole koskaan tunkeileva,
karski, vaativa tai laskelmoiva. Hän on hellä, katsellen ympärilleen muita, jotka saattaisivat tarvita
apua. Hän on hälytysvalmiudessa mukautumaan muihin ja on loppumattoman kärsivällinen. Minä
olen hänen seurassaan mielelläni, koska hän käyttäytyy tavalla, jolla Minä käyttäytyisin ja on todella
ilo olla hänen seurassaan.”
”Minä kuiskaan hänen korvaansa asioita ja hän kuuntelee. Hän ei ole sulkenut Minua ulkopuolelle,
koska on kiireessä, ärsyyntynyt muiden vuoksi, keskittynyt vain maailmallisiin tarpeisiin. Pikemminkin
hänen sydämensä on avoin Minun inspiraatioilleni, hän on täynnä armeliaisuutta köyhiä kohtaan ja
pitää omaa tilaansa hyvin alhaisena. Tästä syystä hän ei ole koskaan töykeä tai karski, ei koskaan
tuomitseva, aina etsii hyvettä muissa. Jos hän löytää itsestään vian, hän välittömästi katuu ja etsii
hyvää muissa.”
”Jättäkäämme jälkeemme paras mahdollinen vaikutelma, koska tämä saattaa olla aivan viimeinen
Jeesus, jonka he tulevat muistamaan Taivaaseennoston, Tempauksen, jälkeen. Älkää tehkö mitään
haavoittaaksenne tai loukataksenne, älkää tehkö mitään itsekkyydestä, älkää manipuloiko tai vaatiko
omaa tapaanne. Näitten asioitten tulisi olla kaukana teistä Minun Morsiameni. Teidän sydämenne
tulisi olla suloisin paratiisi Maapallolla. Kun jätätte heille sen vaikutelman, se tulee tekemään eniten
tuodakseen heidät Minun luokseni. He tulevat tunnistamaan Minut teissä, jos te käyttäydytte
nöyryydellä ja lempeydellä.”
”Tämä saattaa olla aivan viimeisin kerta, kun näette tiettyjä sukulaisianne. Jättäkää suloinen maku
heidän sydämiinsä, välttäkää riitelyjä tai kuumentuneita keskusteluja. Te saatatte voittaa taistelun,
mutta häviätte sodan. Se, mikä Minulle on kaikkein tärkeintä juuri nyt, tällä hetkellä, teitä koskien, on
pitää rauha ja jättää rakastava muisto jälkeenne. Rakkaus on sielujen kieli, rakkaus on Minun
allekirjoitukseni. Kärsivällisyys ja nöyryys tulevat kunnioittamaan Minua enemmän kuin nokkelat
väittämät tai yritykset tehdä huomio.”
”Ymmärtäkää, että demonit tulevat tekemään aivan parhaansa, yllyttääkseen erillisyyttä ja
jättääkseen katkeran muiston jälkeen. Olkaa valmistautuneita katoamaan rukouspaikkaanne
muutamiksi hetkiksi kirkastaaksenne ilmaa. Ennen kaikkea, älkää katsoko alentuvasti rakkaitanne,
jotka eivät vielä ole vastaanottaneet Minun tuntemiseni armoa.”
”Jos Minä en olisi antanut teille sitä armoa, muiden armojen kanssa – vastaavaa armoa, te olisitte kuin
he ovat tai pahempia. Omahyväisyys on pelastamattomien tappaja numero ykkönen. He vihaavat sitä
intohimoisesti ja tulevat vaistomaisesti olemaan taistelunhaluisia ja sarkastisia, jos he saavat edes
tuulahduksenkaan sitä asennetta.”

”Älkää loukkaantuko, vaan rakastakaa toisianne syvästi, sydämestänne. Jos teidän täytyy poistua
jonkun luota, joka on sotaien tai käyttäytyy rumasti, keksikää hyvä tekosyy ja poistukaa huoneesta
ilman jälkeäkään ärsytyksestä.”
”Minun Morsiameni, Minä kerron teille totuuden, Saatana risteilee ympärillänne. Hänellä on
toimeksiantoja kaikkia teitä kohtaan pilataksenne tämän loma-ajan ja ehkä viimeisen kerran, kun
näette joitakin rakkaitanne. Ennalta varoitettu on ennalta aseistettu. Minä kerron teille, niin te voitte
ottaa tilanteen haltuun Hengessä, eikä repeytyä lihanne mukaan.”
”Tietenkin rukoilkaa etukäteen, voidelkaa pöytänne ja tuolinne ja olkaa valmistautuneita taipumaan
tilanteisiin, jotka voisivat johtaa yhteenottoon. Tiedättehän, niin kuin pienten lasten kanssa – heidän
mielensä ovat päättäneet jotakin, mutta te harhautatte heidän ajatuksensa siitä paikasta sellaiseen,
joka on heille terveellisempi.”
”Rukoilkaa myös matkustavien perheenjäsentenne puolesta, heidän kulkuneuvojensa puolesta. Jos
jotain vaikeuksia nousisi, parhaista ponnisteluistanne huolimatta, kutsukaa Minua päästämään teidät
pahasta. Minä olen teidän kanssanne aina. Tämä aika on niin kovin tärkeää Minulle, ymmärrättekö?
On joitakin heidän joukossaan, joita te ette tule enää näkemään tässä elämässä. Jättäkää heidät
erityisen suloisen muiston kera teistä.”
”Minä siunaan teidät nyt, kukistaaksenne vihollisen kikat, olemaan yhden tai useamman askeleen
edellä ja harjoittamaan suurta armeliaisuutta ja nöyryyttä. Minä rakastan teitä niin hellästi. Me
tulemme olemaan yhdessä pian. Te olette Minun rakkauden suurlähettiläitäni.”

