174. Jeesus sanoo… Minun Kutsuni Nuorisolle TULKAA & MIELLYTTÄKÄÄ MINUA!
Tai miellyttäkää Vanhempianne
KUTSU NUORISOLLE… TULKAA & MIELLYTTÄKÄÄ MINUA… TAI MIELLYTTÄKÄÄ VANHEMPIANNE
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. Marraskuuta, 2015.
( Clare ) Herra siunaa teitä, rakkaat Sydänasukkaat. Jeesus, mistä Sinä haluaisit puhua tänä iltana?
Jeesus aloitti… ” Kaikkien asioiden hylkääminen Minun vuokseni. ”
( Clare ) Ja minä viimein näppäilin sen ylös… Ja Hän sanoi…
( Jeesus ) ” Ohhohh, sehän kesti kauan! ”
( Clare ) Kyllä, minä käytin erotteluun Raamatun Lupauksia, koska minä tulin niin myöhään, että
minä en ollut varma, että se oli Hän. Minä laitoin Hänet toistamaan kolme kertaa… Oi voi! Joka
tapauksessa, Hän sanoi…
( Jeesus ) ” Etkö sinä luota Minuun, Minun Morsiameni? ”
( Clare ) Kuinka minä vastaan tuohon kysymykseen?
( Jeesus ) ” Läpinäkyvästi. ”
( Clare ) Voi, kiitos, Herra. Lisää nöyryytyksiä.
( Jeesus ) ” Ne ovat hyväksi sinulle. Mitä alemmas sinä menet, sitä enemmän elävää vettä tulee
virtaamaan sinuun. Ne ryöppyävät vuoren huipulta, löytääkseen pienet ja alhaiset alhaalta
hedelmällisistä laaksoista, ja siellä ne tuottavat satoa. ”
( Clare ) Hyvin sanottu, Herra.
( Jeesus ) ” Voi ei, etkö sinä… läpinäkyvästi… muistatko? ”
( Clare ) Herra, vaihtaisinko minä puheenaihetta Sinun kanssasi päästäkseni pois nöyryyttävästä
tilanteesta?
( Jeesus ) ” Haluatko sinä, että Minä vastaan tuohon? ”
( Clare ) No niin, minä kysyin Herralta, vaikka minä vahvasti vaistosin ja melkein näin Hänen
läsnäolonsa oikealla puolellani, minä kysyin Häneltä kolme kertaa, koska minä en ollut varma, että
se oli Hän, joka sanoi niin. Se on minun uskoni…
( Jeesus ) ”… ja uupumus… sinun olisi pitänyt tulla Minun luokseni aikaisemmin, muistathan? ”
( Clare ) Voi kyllä. Ja minä en tullut viestiä varten, kuin vasta hyvin myöhään.
( Jeesus ) ” Ja miksi sinä olit myöhässä? ”
( Clare ) Vastasin sähköposteihin ja kirjeisiin heille, joilla on ongelmia juuri nyt?
( Jeesus ) ” Totta. Mutta silti, tule ensin Minun luokseni, Rakkain. Pyydän? Se tekee tästä paljon
helpompaa.”
( Clare ) Kyllä, Herra, minä tulen. Pyydän, auta minua?

( Jeesus ) ” Minä autan. Kaikkien asioiden hylkääminen Minun vuokseni, on yksi suurimmista
uhrauksista, mitä sielu voi tehdä, tavallaan. Se on koetinkivi heidän rakkaudelleen Minuun. Kun
työskentelette maailmalle, rahan takia ja mukavien asioiden takia, mitä sillä voi ostaa, te olette
sidoksissa tämän maailman asioihin. Te ette ole vapaa palvelemaan Minua ja menemään minne
Minä haluan teidän menevän. ”
” Teillä on vaimo ja lapsia, te sanotte. Menittekö te naimisiin naisen tai miehen kanssa, joka oli
minun valintani? Siinä tapauksessa, he tulevat luopumaan maailman mukavuuksista Minun
vuokseni myös. Monet, monet sielut elävät hetkestä hetkeen. He eivät todella elä; he pysyttelevät
hengissä. Jokin syvä kutsuu heitä, mutta tie on tukossa veloista ja elämäntyylistä. Lopussa he
vanhenevat ja heikkenevät loppua kohden, tietäen perusteellisesti, että heidän elämänsä olivat
haaskausta eikä sitä, mitä he olisivat voineet olla Minua varten. ”
” Minä puhun nyt teille, nuoret ihmiset. Älkää tyytykö toiseksi parhaaseen, älkää tyytykö
kumppaniin, joka EI ole Minun valintani. Minä lupaan teille, te tulette katumaan sitä koko
elämänne. Jos te rakastatte Minua ja tiedätte, että mikään tässä maailmassa ei voi tyydyttää teitä,
älkää valitko maailmallista uraa. ”
” Minä kutsun monia teistä, mutta te olette antaneet elämänne vanhemmillenne, ette Minulle.
Heillä on odotuksia ja te olette haudanneet unelmanne sydämeenne, miellyttääksenne heitä. He
tukevat teitä, koska te teette sen, mitä he haluavat teidän tekevän elämällänne. Onko se sen
arvoista, Minun valittuni??? Katsokaa elämäänne 20 vuoden kuluttua tästä… (Älkää välittäkö
Taivaaseennostosta, tämä on harjoitus tätä hetkeä varten vain.) Jos seuraatte sitä suuntaa missä
olette, miltä elämänne tulee näyttämään 20 vuoden kuluttua? ”
” Nyt Minä pyydän teitä harkitsemaan, onko se todellakin se mitä te haluatte elämäänne? Joskus
puute pakottaa valintoihin… vanhempien miellyttäminen… avustuksilla eläminen. Minun
seuraamiseni valitseminen… tulla leimatuksi mielipuoleksi… olla köyhä, olla vieroksuttu. Te
sanotte, että te rakastatte Minua, mutta heijastavatko teidän valintanne tänään sitä? Vai
rakkauttanne maailmaan ja vanhempienne hyväksyntään? ”
” Jonain päivänä Minä vaadin heitä vastuuseen siitä, että he ovat olleet esteenä. Kuitenkin, se
erottaa heidät, jotka kulkevat Minun kanssani koko matkan heistä, jotka kulkevat vain puoli
matkaa. ”
” Olenko Minä tässä tyly? En oikeastaan. Meninkö Minä vain puoli matkaa? Pysähdyinkö Minä
välille Ristin kanssa ja sanoin ”Tähän asti, mutta ei pidemmälle?” Eikö ole kirjoitettu, että ” Joka
rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin Minua, se ei ole Minulle sovelias; ja joka rakastaa
poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin Minua, se ei ole Minulle sovelias; ja joka ei ota ristiänsä
ja seuraa Minua, se ei ole Minulle sovelias. ” Matteuksen Evankeliumi 10:37.
” Kyllä, on paljon menetettävää, jos lasketaan kustannukset. Kun kerran lähdette tälle tielle, te
ette halua palata. Teidät tullaan leimaamaan karkuriksi, vastuuttomaksi, laiskaksi mihinkään
kelpaamattomaksi. Ja tavallaan se on totta. Te olette mihinkään kelpaamattomia, jos kyseessä on
maailma. Teidän päämäärillänne ja maailman päämäärillä ei enää ole mitään yhteistä. ”
” Mutta Minulla on nälkäinen, kipeä maailma asettaa teidän jalkojenne juureen – ihmisiä, jotka
eivät ole koskaan kuulleet Minun Nimeäni tai ymmärtäneet kuka Minä Olen. Minulla on
loppumaton lista surkeita ja hylättyjä lapsia ympäri maailmaa, joille ei ole opetettu erottamaan
vasenta kättä oikeasta, ja he tulevat kuolemaan koskaan edes tuntematta Minua. ”

” Tämä on valinta, jota Minä kutsun sinut tekemään, kun te vielä olette nuoria ja teillä on jotain
annettavaa. Minun lapseni, katsokaan elämänne loppuun, jos jatkatte tällä tiellä. Katsokaa
ympärillänne olevia ja kuinka he ikääntyvät, kuinka he ovat lopen uupuneita. Jotkut ottavat
avioeron, jotkut kuolevat syöpään, kuolevat varhain, koska ovat tehneet työtä niin kovasti. He
jättävät asiansa lapsillensa ja tulevat tapaamaan Minua alasti ja tyhjin käsin – poikkeuksena se,
mitä he tekivät rakkaudesta ja uskollisuudesta. Mutta syvällä sydämissään he kantavat kuollutta
unelmaa. He halusivat aina palvella Minua… mutta. ”
” Harkitkaa Minun sanojani hyvin. Jos teillä on kutsumus ja te sivuutatte sen, Minä voin taata, että
te elätte elämää, joka ei tule tyydyttämään teitä ja te tulette katuvaisina kantamaan sitä taakkaa
jokaisena elämänne päivänä, aivan loppuun saakka. ”
” Minä pyydän teitä laittamaan syrjään Taivaaseennoston ajoituksen. Katsokaa elämäänne: minne
te olette menossa, valinnat, joita te olette tehneet, ketä te palvelette? Vanhempianne vai Minua?
Ajatelkaa sitä, laskekaa, kuvitelkaa seisovanne Minun edessäni 55, 75 tai 80 vuoden iässä. Mitä te
tulette sanomaan Minulle? ”
Minä rakastan teitä hellästi, mutta Minä kerron teille nyt, mikään tässä elämässä ei tule koskaan
tyydyttämään teitä, jos teidät on kutsuttu hylkäämään kaikki, nostamaan ristinne ja seuraamaan
Minua. ”
” Ei ole liian myöhäistä. Kutsu on yhä voimassa. Minun armoni teille vastata siihen kutsuun, on
teidän luonanne, jopa kun puhumme. ”

