310. Jeesus sanoo… Jokaisella teistä on hyvin erityinen Kohtalo!
Etsikää Minua, kunnes löydätte Minut
JOKAISELLA TEISTÄ ON HYVIN ERITYINEN KOHTALO… ETSIKÄÄ MINUA, KUNNES LÖYDÄTTE MINUT
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Toukokuuta, 2016.
( Clare ) Jeesuksen suloinen Läsnäolo olkoon lohdutuksenne ja toivonne, rakkaat Sydänasukkaat.
Minä kysyin Herralta… ”Mitä on sydämelläsi tänä iltana, Herra?”
Jeesus vastasi… ” Lyhytaikaisuus. Elämän lyhytaikaisuus ja kuinka Minä toivon, että te kaikki
saisitte siitä kaikkein parhaimman. Se ei tarkoita maailman tahtoon ja sääntöihin mukautumista.
Ei, se tarkoittaa Minun etsimistäni, kunnes löydätte Minut ja mukautumista Minun tahtooni. ”
” Katsokaahan, maailmalla on oma agendansa, eikä pitäisi tarvita paljon ajatusta ja erottelukykyä
nähdä, kuka on sen takana. Sitä on peukaloitu, niin että te tehokkaasti menette sille paikalle, joka
on kätevää maailmalle ja sen säännöille, ei teidän yksilöllisiä tarpeitanne varten tai siihen, mihin
Minä olen teidät luonut olemaan, siihen mitä te todella olette ja mitä lahjoja teille on annettu. Ne
ovat uinuvina ja te ette ole niistä tietoisia. ”
” Vaatii vahvan sielun, että pystyy ajattelemaan kaavamaisen ajattelun ulkopuolella ja uimaan
vastavirtaan. Hyvin vahvan sielun. Joillekin on suotu tätä voimaa, toiset voivat saavuttaa sitä ja
jopa saada lisää Minulta. Joka tapauksessa, kun te ja Minä työskentelemme yhdessä, Minä tulen
täyttämään Minun agendani teidän elämäänne varten. Te kuljette yliluonnollisessa voitelussa, joka
tulee kantamaan teidät läpi jokaisen myrskyn. ”
” Monilta on heidän unelmansa varastettu hyvin nuorella iällä. Heille on opetettu, että raha on
sääntö, turvallisuus ja kunnioitettavuus on oleellista ja niistä tulee teidän elämänne päämäärä,
ilman että edes ajattelette sitä. Kuinka kauheasti tämä riisuu sielun kannustimista! Ne yksilölliset
piirteet, jotka Minä lahjoitin teille, vain kuihtuvat vaatimusten kuumuudessa. Ennen kuin sielu
lähtee mihinkään yritykseen, hän kysyy itseltään, ”Voinko minä tehdä rahaa? Tulenko minä
olemaan turvassa tässä työssä? Kuinka minä voin rakentaa elämäni tällä työllä?” Ne ovat surullisia,
surullisia kysymyksiä, täysin sivuuttavat elämän merkityksen ja asiat, jotka tulevat tuottamaan
teille suurimman ilon. ”
” Ihmiset, joilla on musiikillisia lahjoja, 90%:ssa tapauksista hylkäävät ajatuksen elää muusikkona ja
sitoutuvat myymään vakuutuksia tai olemaan kaupan myyjänä tai konttorityössä, missä 5% heidän
kyvyistään tulee käyttöön työssä. Jotkut pyhittävät elämänsä kehittyneeseen
yliopistokoulutukseen, niin että he voivat tehdä enemmän rahaa, toivoen, että se ostaa heille
vapaata aikaa, jota he niin kaipaavat, omistautuakseen musiikilleen. ”
” Näetkö sinä, Clare? Kaikkein syvällisimmin kauneimmat osat sielun elämää leikataan pois, ennen
kuin he voivat kypsyä. ”
” Minun Sydämeni toive on, että jokaiselle sielulle on annettu taitoja ja lahjoja tuoda iloa työhönsä
ja heille, joita he palvelevat. Jokaisella sielulla on jotakin annettavaa, joka sopii asioiden kulkuun ja
tekee maailmasta iloisemman ja palkitsevan paikan. Nämä ovat pieniä asioita, jotka usein
sivuutetaan turvallisuuden ja kunnioitettavuuden kustannuksella. ”

” Nämä lahjat ovat joko aineellisia tai aineettomia – kuten rukous. Kun sielu löytää tämän lahjan,
hänen tulisi ottaa se haltuun koko sydämellään eikä koskaan päästää sitä lihallisen agendan tai
vanhempiensa agendan vuoksi. Vanhempanne ovat eläneet omaa elämäänsä ja tehneet
ratkaisunsa. Teillä puolestanne, on mahdollisuus tehdä elämästänne merkityksellinen tässä
maailmassa teille jäljellä olevana aikana. ”
” Hyvin pian nyt, maailma tulla linkoamaan henkiinjäämis-tilaan, joka avaa mahdollisuuksia teille
ottaa erilainen katsantokanta elämäänne ja siihen minne olette menossa. Mutta ennen kuin se
tapahtuu, Minä kutsun teitä sinnittelemään Minun Sydämeeni. Asukaa Minun Sydämessäni.
Tehkää hyvää aina, kun löydätte siihen mahdollisuuden ja kasvakaa hyveessä ja taistelkaa teidän
kimppuunne käyviä kiusauksia vastaan, jopa kutsumalla mieliinne rakkauttanne Minuun.
Paholainen ei voi ottaa sydämen ohjia käsiinsä, kun sydän on täysi ja ylitsevuotavainen
rakkaudesta Minuun. ”
” Kun kasvatte hyveissä, Minä ryhdyn vapauttamaan sydäntenne salaisia unelmia. Puhtaita, ei
sepitettyjä, jotka ruokkivat egoa, pankkitiliä tai suosiotanne. Ei, vaan niitä, jotka ovat Minulta,
jotka on istutettu, että ne jonakin päivänä aktivoituisivat ja kasvaisivat puuksi, joka tuottaa
makeaa hedelmää ja antaa varjoa pellon linnuille. ”
” Joillakin teistä on ollut välähdyksiä tästä paikasta, mutta ei rohkeutta ryhtyä tavoittelemaan sitä.
Rohkeus tulee Minulta. Minä tulen voitelemaan teidät, avaamaan ovia ja tuomaan teidät esille
tavalla, jota ette koskaan luulleet mahdolliseksi. Minä tulen johdattamaan teidät vääriltä poluilta,
jotka johtavat teidät suoralle linjalle kohtaloonne, jonka minä suunnittelin teille jo ennen kuin
teidät lähetettiin tähän maailmaan. ”
” Minun tieni eivät käy järkeen teille. Minä saatan kertoa teille, että minne Minä olen viemässä
teitä, mutta te ette saa rynnätä Minun edelleni. Minun täytyy viedä teidät monien oppituntien
kerrosten läpi, ennen kuin te voitte turvallisesti toimia ja lopulta loistaa kutsumuksessanne.
Jokainen asia, jonka te teette, jokainen työ, joka teillä on, valmistelee teitä seuraavaan. Minä
annan teille iloa joka askeleella matkan varrella. Te tulette tietämään, että te olette oikeassa
paikassa, koska te tulette tuntemaan tiettyä rauhaa. Sanoen, ”Kyllä, tämä tuntuu oikealta. En tiedä
mitä Sinä teet, Herra, mutta tämä tuntuu oikealta. Se tuntuu Sinulta.”
” Suurin vaaranne on ottaa asiat omiin käsiinne ja sanoa… ”No niin, Hän on antanut minulle näyn,
siispä minun on parasta tehdä tämä seuraava.” Siksi teidän täytyy asua Minun sydämessäni. Minä
tulen johdattamaan teitä Minun Rakkaudessani ja teillä tulee olemaan rauha, joka on enemmän
kuin tämä maailma antaa teille, jopa alhaisimmissa asemissa, jopa kaikkein vaikeimmissa
olosuhteissa. Teillä tulee olemaan Minun rauhani. ”
( Clare ) Tässä vaiheessa minä ajattelin tekemiäni virheitä, kun ryntäsin Herran edelle, kun minulla
oli näky tai kun Hän antoi minulle sanan jostakin. Herra halusi minun jakavan sen. Ja minä sanoin…
”Voi, Herra, tämä on noloa.”
( Jeesus ) ” Läpinäkyvyys aina on, kun et ole täydellinen. Pyydän, jaa ne heidän kanssaan? ”

( Clare ) No niin, minä tiesin, että jonakin päivänä minä johtaisin jonkinnäköistä yhteisöä. Minä
tiesin, että Herra tulisi käyttämään minua opettamaan ihmisen sisäisen kyvyn opettamisessa ja
parantamisessa. Ja minulla oli suuri rakkaus erämaahan. Minä kuvittelin, että tämä yhteisö olisi
Sangre de Criston vuorilla, erämaassa, ja Herra jopa osoitti maan. Niinpä me hankimme tämän
maan ja rakensimme useita rakennuksia sinne. Ihmisiä tuli satunnaisesti, mutta Ezekielillä ja
minulla ei vielä ollut kypsyyttä johtaa ryhmää ja meillä oli perheen sisäisiä ongelmia, jotka piti
todellakin ratkaista ensin.
Kuitenkin, minä pidin kiinni tästä unelmasta, kuin myös unelmasta, että me matkustaisimme
matkailuautolla ja tapaisimme ihmisiä joka puolella maata ja Herra vetäisi heidät yhteisöön. Minä
olin niin turhautunut, kun Herra teki selväksi, että meillä ei tulisi olemaan matkailuautoa ja asiat
vuorella eivät olleet tarpeeksi vakaita sisältääkseen muita.
Minä muistan, kun me menimme ostamaan matkailuautoa ja löysimme yhden, joka oli täydellinen.
Me olimme aikeissa ostaa sen, mutta sinä yönä Herra alkoi näyttämään meille, että se EI ollut
Hänen tahtonsa. Muistan sanoneeni, ”Mutta Herra!!! Kuinka me pystymme matkustamaan? Sinä
tiedät, että minä en voi sietää motelleja.” Mutta Hän oli äänetön.
Siispä, me aloimme ottamaan osaa paikallisen kirkon toimintaan, tutustumaan ihmisiin ja
huomasimme, että hei eivät olleet lainkaan kiinnostuneita meidän hengellisyydestämme. Vain…
blaa. Vain täysin vailla mielenkiintoa. Meillä oli yksi tapaaminen ja se oli floppi. Jälleen, tämä oli
tehty minun omasta tahdostani ja lihani tahdosta. Sen ei koskaan ollut tarkoitus tapahtua tässä
kaupungissa.
Koskaan en ollut odottanut Hänen rakentavan tietoverkko yhteisöä, jossa on ihmisiä joka puolelta
maailmaa, ja he halusivat kiihkeästi läheisyyttä Jumalan kanssa. En miljoonaan vuoteen olisi
odottanut sitä. Se mitä minä luulin Hänen haluavan ja se mitä Hän todella halusi, olivat mailien
päässä toisistaan. Mutta Hän vaati, että minä työskentelisin kovasti YouTube opetusten parissa ja
lopulta Hänen todellinen tahtonsa manifestoitui sielujen yhteisönä, erilaisena kuin mikään muu,
sielujen, jotka rakastavat Herraa syvällä ja syvällisellä tavalla ja rakastivat toinen toisiaan. Minä
sanon ”erilainen kuin mikään muu yhteisö”, koska minä en ole löytänyt yhtään YouTube kanavalta,
missä ihmiset ovat yhtä suloisia ja hyviä ja sitoutuneita Herraan, ja kypsiä ja rakastavia kuin te
kaverit.
Mutta loppujen lopuksi, minä yritin saada sitä toimimaan vuorilla. Minä yritin saada sitä
toimimaan matkustamalla ja se oli minun ajatukseni, kuinka saada se toimimaan. Siispä, minun
neuvoni teille kaikille on, antakaa Hänen tehdä se Hänen tavallaan ja älkää hetkeäkään yrittäkö
vakuutella itseänne omasta tavastanne. Tässä vaiheessa Herra keskeytti ja sanoi…
( Jeesus ) ” Ja se on ongelman ydin. Antakaa Minun tehdä Minun tavallani. Minä tulen
johdattamaan teidät askel askeleelta, jos te elätte nykyistä aikaa, Minun kallisarvoisen tahtoni
mukaan. Minä tiedän minne Minä teitä johdatan. Monessa tapauksessa Minä olen laittanut
elämäänne rakkauden kipinän siihen asiaan, jota te jonakin päivänä tulette tekemään. Minä tulen
vahvistamaan sen teille. Mutta sitten teidän täytyy päästää irti. Aivan kuten Aabraham tiesi, että
hänen jälkeläistensä määrä tulisi olemaan niin lukuisa kuin tähdet taivaalla ja hiekanjyvät hiekassa,
Hän ei tehnyt sitä Hagar orjanaisen kanssa vaan Hän teki sen ihmeellisesti Saaran kanssa. ”
( Jeesus ) ” Kyllä, Minä rakastan tehdä asioita ihmeellisesti. Minä rakastan saada kunnian siitä.
Minä rakastan, kun toivoton tulee eloon, kun Minä hengitän Minun lupaukseni heidän sydämiinsä
ja mieliinsä. Eikä ole parempaa tapaa vetää heitä Minun luokseni kuin sinun pyhä esimerkkisi, kun
sinä elät elämääsi, johon Minä olen sinut kutsunut ja kannat ristisi. ”

” Siispä, Minun lapseni, antakaa Minun rohkaista teitä nyt, Teillä on hyvin erityinen kohtalo,
jokaisella teistä. Sellainen, jonka vain te voitte täyttää – kukaan muu ei voi sitä täyttää. Etsikää
Minua, kunnes löydätte Minut ja Minä tulen paljastamaan sen teille. ”
” Minä siunaan teidät nyt nälällä Minua kohtaan ja Minun kutsumuksellani teille. ”
( Clare ) Minä haluaisin tässä sivuhuomautuksena jakaa jotakin teidän kanssanne. Jotkut teistä
ovat työskennelleet koko elämänne Herran viinitarhassa ja olette odottamassa trumpetin ääntä
tullaksenne otetuiksi Taivaaseen. Toiset teistä ovat nuoria ja te tiedätte, että teidät on kutsuttu
elämään täällä Maapallolla, eikä tulla otetuiksi Taivaaseennostossa. Silti jotkut kuulevat tämän
sanoman ensimmäistä kertaa. Herra haluaa teidän ymmärtävän, että elämä on täynnä yllätyksiä, ja
teidän elämänne paljastuvat tapahtumat varmasti ovat yksi niistä.
Se rakentuu läheisyydestä Hänen kanssaan rukouksessa. Se on syvää ja kestävää sydämen
suhdetta sinun Luojasi ja parhaan ystävän välillä. Hänen ylistämisensä ja ihailunsa hengessä ja
totuudessa vie sinut Hänen sydämensä valtaistuin huoneeseen, missä kaikki elämä ja ilo
manifestoituu.
Herra ei ole luokitteleva Jumala. Ei, ei lainkaan. Hän on ainutlaatuinen, aivan kuten kaikki elämän
muodot ympärillänne ja jokainen teistä on syntynyt tällaiseen aikaan kuin tämä, armolahjoineen,
jotka vaikuttavat maailmassa ja vetävät muita Hänen Valtakuntaansa.
Siispä pyydän, älkää ajatelko hetkeäkään, että kristittynä oleminen on tylsää ja sopusointuista
elämää. Koska se on kaikkea muuta! Minä olen seurannut Häntä melkein 40 vuotta ja minä voin
kertoa teille, että elämä Jeesusta varten on mitä ihmeellisin seikkailu, mitä kukaan Maapallolla voi
saada. Se on äärimmäisen palkitsevaa. Ja suloisin asia, minkä te voitte koskaan kokea, on Hänen
Rakkautensa teitä kohtaan. Kuten myös syvimmät haasteet ja kipu, kun kannatte ristiä sitä tietä,
mitä Hän on pyytänyt teitä. ”Kieltäkää itsenne ja nostakaa ristinne ja seuratkaa Minua.”
Hän tulee voimaannuttamaan teidät joka vaiheessa matkan varrella. Hän tulee suojelemaan,
voimistamaan ja saattamaan loppuun sen hyvän työn, minkä Hän on teissä aloittanut. Älkää
pelätkö laskea elämäänne Hänen jalkojensa juureen ja sanomaan, ”Herra, mikä ikinä onkaan Sinun
tahtosi minun elämälleni, minä annan elämäni Sinulle elettäväksi.” Ja muistakaa, mitä Hän sanoi…
” Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä Minun
tähteni, hän löytää sen. ” Matteuksen Evankeliumi 16:25.

