376. ONKO TEIDÄT KUTSUTTU? Jeesus selittää…
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Elokuuta, 2016.
Clare aloitti… Herra intohimoisesti haluaa olla kanssanne, Sydänasukkaat.
Hän halusi minun tekevän tehtävän tänään, koska minä olin luopua viestistä. Mutta aviomieheni
Ezekielin kautta, Hän saattoi minulle tiettäväksi, että Hän ei ollut mieltynyt minun päätökseeni.
Siispä, tässä minä olen… yhä vielä pistelee vähän, mutta olen valmiina tottelemaan.
” Pyydän, älä ole tuohtunut Minulle, Clare” Herra aloitti. ” Minä haluan vain nähdä vähän
enemmän johdonmukaisuutta, koska Minä haluan palvella näitä sieluja ja Minä lasken sinun
varaasi, että sinä toimitat heille ajallaan. ”
Olen pahoillani, Herra. Minä pystyn parempaan Sinun avullasi.
” Kiitos. Minä tiesin, että sinä sanoisit niin. Jotkut näistä sieluista ovat nääntymässä rohkaisun
sanan puutteeseen. Jotkut ovat kirkkojen ja kirkkojen ihmisten tuhoamia siinä määrin, että he ovat
aikeissa luopua Minusta. Minä lähetän heidät tänne, että he tulisivat rakastetuiksi. ”
” Monet pysyttelevät taka-alalla ja vain tarkkailevat kuinka muita kohdellaan… he sitovat aikansa
ja tulevat esille, kun heistä on luontevaa tehdä niin. Minä tarvitsen sitä, että sinä olet uskollinen
heille kaikille. Totisesti sinulla on pieni joukko, jotka rakastavat kuulla Minua sinun kauttasi – älä
aliarvioi kauttasi tulevien Minun sanojeni voimaa. Ne saavat aikaan paljon enemmän kuin sinä
ikinä voisit ajatella tai toivoa. Hedelmä Taivaassa, rakkain… hedelmä Taivaassa. ”
Hän leikitteli vihkisormuksemme kanssa jälleen.
” Voi, Minun pikku, pikku Clareni. Sinulla vain ei ole aavistustakaan. Ja toistaiseksi näin on parempi
tällä tavalla, todella on. ”
” Mutta Minulla on sana tänä iltana. Minä haluan kaikkien, jotka tällä kanavalla ovat vakavissaan
Minun kanssani, etenevän eteenpäin ILMAN taakseen katsomatta. Jopa kuten Minä aikaisemmin
sanoin sinulle, kukaan ei ole Minun arvoiseni, kuka panee kätensä auran varteen ja sitten kääntyy
katsomaan taakseen. ”
” Minä haluan teidän kaikkien sinnittelevän. Minä kerron tämän teille teidän omaksi
parhaaksenne. Tämä on jyrkkää, ylöspäin nousua ja teillä ei ole varaa jäädä jälkeen. Minulla on
suunnitelmia teitä varten, Minun Sydänasukkaani, Minulla on suunnitelmia. Monet teistä ovat
kipeästi halunneet parantamisen lahjaa ja muita lahjoja tuodaksenne lievitystä kärsimykseen.
Minä valmistelen teitä näihin lahjoihin. ”
” Jokainen rakastaa katsoa heitä, jotka ovat seurakunnan edelläkävijöitä, mutta vähänpä he
ymmärtävät, että kuinka paljon tarkalleen se heille maksaa. Niille teistä, jotka ovat todella
omistautuneet Minulle, te tulette saamaan sen selville. Clare ja Ezekiel ovat kärsineet paljon
ollakseen tässä asemassa Minun kanssani, ja kuitenkin he, myös, haluavat nälkäisesti kasvaa ja
palvella enemmän Minun Valtakunnassani. ”
” Mutta Minun täytyy kertoa teille, te tulette kuolemaan lihallenne, jos te seuraatte Minua. Tulee
olemaan tämän yön kaltaisia öitä, kun Clare vain halusi mennä nukkumaan, koska Ezekiel oli ollut
esirukous kärsimyksessä koko päivän ja Clare huolestutti itsensä loppuun huolilla ja rukouksella.
Mutta Minä tarvitsin häntä ja kutsuin häntä luopumaan unesta ja kuuntelemaan Minun viestini
teille. Ja Minä olen antanut hänelle armon olla tässä ja totella. ”

” On aikoja, jolloin vain haluaisi häivyttää jonkun olemattomiin, mutta Minä pyydän teitä
näkemään ylimääräistä vaivaa ja palauttamaan rauhan, vaikka te ette olekaan väärässä. On aikoja,
jolloin Minä tulen pyytämään teitä tekemään jotakin, joka tulee rikkomaan toisten ihmisten
sensuurin ja herjaukset. Te tulette menettämään kasvonne ja ystävänne ja sukulaisenne. Teidän
täytyy valita heidän ja Minun välilläni.”
” Tulee olemaan nuhteen ja korjauksen aikoja, jopa nöyryytyksen. Tuletteko te jatkamaan Minun
puolestani tekemistä, kun Minun sanani ovat hämmentäneet teidät? Tuletteko te jatkamaan
Minun seuraamistani, jos teidän puolisonne uhkaa jättää teidät? ”
” Mitä Minä sanoin…
Hän kääntyi ja sanoi heille: ” Jos joku tulee Minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan
ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla Minun opetuslapseni.
Ja joka ei kanna ristiänsä ja seuraa Minua, se ei voi olla Minun opetuslapseni… ” Luukkaan
Evankeliumi 14:26-27.
( Lyhyt selitys tähän Raamatun kappaleeseen… Tämä Selvitys, vihata omia sukulaisiaan, joko ei voi
tulla Jeesukselta Kristukselta tai sillä on kokonaan eri merkitys. Koska me tiedämme, että Herra
itse sanoi tämän, me tiedämme myös, että meidän täytyy ymmärtää tämä hengellisesti, koska
”naapurimme vihaaminen” ei kuulu Hänen Rakkauden opetuksiinsa. Tässä asiayhteydessä… ”Isä ja
Äiti” tarkoittavat meidän alkuperäämme – vanhaa käsitystä uskosta ja perinteistä; ”Vaimo” ja
”Veljet ja sisaret” meidän intohimojamme ja ”Lapset” tarkoittavat meidän halujamme ja
ideoitamme. Seurataksemme Jeesusta oikealla tavalla, meidän täytyy ”vihata” kaikkea tätä – tämä
on itsekieltäytymistä. Seuraavassa Hän myös selittää, että se voi ihan hyvin tapahtua meille myös
todellisella, materiaalisella tavalla, että meidän täytyy kestää samanlaisia olosuhteita. Theo)
Jeesus jatkoi…
” Molemmat, sekä Clare että Ezekiel, tietävät täsmälleen, mitä se tarkoittaa, he molemmat ovat
menettäneet puolisot ja lapset, jotka eivät ymmärtäneet, mitä tarkoittaa kuulua Minulle. ”
” Minä en ole ehdottamassa teille, että te tekisitte äkkinäisiä liikkeitä. Mutta Minä varoitan teitä,
että asiat saattavat johtaa siihen. Jos johtavat, tulee olemaan kivuliaan selvää, että te ette voi
jatkaa siinä ihmissuhteessa. Siitä ei voi erehtyä. Jotkut teistä on kutsuttu pysymään ja sietämään
epäoikeudenmukaista vainoa puolisonne taholta ja tarjota se Minulle heidän kovetettujen
sydäntensä puolesta. Tämä tulee maksamaan teille paljon. ”
” Te kysytte… ”Missä on ilo tässä kaikessa?”
” Vastaus on yksinkertainen… Se on sisäinen ilo, ilo siitä, että Minä elän, liikun ja hengitän elämää
teidän kauttanne muille. Se on sisäinen elämä, paljon valtameren pinnan alla, missä tuulenpuuskat
ja myrskyt nakkelevat teitä edestakaisin veden pinnalla. Ei, näissä syvyyksissä me uimme yhdessä,
siellä on iloa, rauhaa, iloisuutta ja tyytyväisyyttä, mistä kukaan pinnalla ei voi nauttia. Se on
kätketty ilo, jota todella harvat näkevät, mutta se on ilmeistä teidän tyynelle luonteellenne, kun te
otatte asiat harppauksilla… tietäen, että ainoa asia, joka merkitsee elämässänne, on Minun
hyväksyntäni teille. ”
” Tämä ei ole jokaiselle. Laskekaa kulut. Mutta, jos te kaipaatte ensimmäisten apostolien elämää,
sen heijastusta, mitä he kärsivät ja mistä he luopuivat palvellakseen Minua. ”

” Mistä te tiedätte, että Minä kutsun teitä tähän? Te tulette huomaamaan, että mikään tässä
maailmassa ei voi tyydyttää teitä. Ei väliä, kuinka paljon Minua teillä on, jos te jarruttelette, te ette
tule olemaan onnellisia – te tulette haluamaan enemmän ja enemmän ja enemmän. Tässä
useimmat pysähtyvät… ”
” Niin hän sanoi hänelle: ”Eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta. Ja illallisajan tullessa
hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina.” Mutta he
rupesivat kaikki järjestään estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle: ”Minä ostin pellon ja minun
täytyy lähteä sitä katsomaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä.” Toinen sanoi: ”Minä ostin viisi
paria härkiä ja menen niitä koettamaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä.” Vielä toinen sanoi:
”Minä otin vaimon, ja sentähden en voi tulla. ” Luukkaan Evankeliumi 14:16-20.
Ja niinpä he myyvät elämänsä halvalla… aina ihmetellen, millaista se olisi ollut seurata Minua koko
sydämestään, kun Minä esitin ensimmäisen kutsun. ”
Vau. Minä tein niin. Minä jätin huomiotta Sinun ensimmäisen kutsusi. Kaksi seuraavaa vuotta
olivat kamalia, haaleita ja täynnä katumusta siitä, että minä olin jättänyt väliin mahdollisuuden
todella elää Sinua varten. Mutta, kun lopulta sain toisen tilaisuuden… VAU! Koskaan elämässäni
minulla ei ole ollut Sinua enemmän.
” Sinä olit siunattu, Minun Rakkaani. Kaikki eivät saa toista tilaisuutta. Mutta Minä tiesin, että sinä
et tulisi olemaan onnellinen, Minä tiesin, että sinä halusit enemmän. Jotkut teistä, jotka nyt
kuuntelevat, tunnistavat itsensä hänessä – te yhä ihmettelette, että tuletteko te saamaan toista
tilaisuutta. Se päätös teidän täytyy tehdä. Mutta tämän Minä kerron teille: jos te lykkäätte sitä
liian pitkään, te ette koskaan tule tekemään sitä. ”
” Monet antavat Minulle elämänsä pohjasakat, tähteensä. Kyllä, Minä otan ne. Minä otan mitä
ikinä te haluatte antaa Minulle, mutta te toivotte, että te olisitte tehneet päätöksen, kun te olitte
nuorempia. ”
” Jotkut teistä ovat nuoria ja voimakkaita ja odotatte saavanne hyväpalkkaisen uran yliopistoopintojen jälkeen. Minä varoitan teitä nyt, jos te pysytte hengissä siinä ilmapiirissä, te saatatte
selviytyä siitä ilman minkäänlaista uskoa. ”
” Jotkut teistä saattavat valita Raamattu koulun ja opiskella pastoriksi, tähtäimessä hyväpalkkainen
työ ja vakuutus ym. Te yhä ajattelette kuin maailma. ”
” Jos te haluatte seurata Minua, teidän täytyy seurata sydäntänne. Yksikään Minun apostoleistani
ei ollut koulutettu – paitsi se, joka petti Minut. Sen pitäisi kertoa teille jotakin. Kaikki
Evankeliumeissa on allegoriaa teidän ajastanne. Miehet, jotka menestyivät Minun kanssani eniten,
olivat yksinkertaisia, sydämen ja intohimon ihmisiä. He rakastuivat Minuun ja halusivat vain sitä,
mitä Minulla oli heille antaa. ”
” Pietari jätti tuottoisan kalastus toimen työntekijöineen, palvelijoineen, vaimon ja lapset. Matteus
oli hyvällä alulla tuottoisassa hallinnon työssä, etenemässä tikkaita ylempään asemaan.
Myöhemmin, Luukas oli lääkäri ja hänellä oli kukoistava praktiikka ja merkittävät tulot ja lupaus
mukavasta elämästä sosiaalisen aseman ja suosion kera. ”
” Kaikki nämä miehet olivat työskennelleet kovasti saadakseen itselleen turvatun aseman ja
lupauksen hyvästä elämästä. Kaikki he tunnistivat Suuren Hinnan Helmen… käänsivät selkänsä
maailmalle ja seurasivat Minua. ”

” Ja entä sinä? Kenen sinä sanot Minun olevan? Mitä Minun kutsuni sinulle merkitsee? Ovatko
vanhempasi järjestelleet sinulle opinnot ja te ette tohdi saattaa heitä pettyneiksi? Käyttekö luokan
toisensa jälkeen, tuntien tuhlaavanne aikaanne ja etenevänne väärään suuntaan? No niin, te
luultavasti olette, jos te tunnette niin. ”
” Siispä, mitä teidän täytyy tehdä seurataksenne Minua? Kuten rikas, nuori hallitsija… menkää ja
myykää kaikki mitä teillä on, antakaa ne köyhille, sitten tulkaa ja seuratkaa Minua. Aivan kuten
alussa. Ja minne te menette? Minne ikinä Minun Henkeni liikkuu, missä ikinä ihmeistä tehdään
Minun Nimessäni, missä ikinä ihmiset asettavat elämänsä alttiiksi tuodakseen Evankeliumia.
Minne ikinä teidän sydämenne johdattavat teitä. Koska Minä asun teidän sydämissänne ja Minä
neuvon teitä teidän sydämestänne. Minä laitan Minun toiveeni teitä varten, mitkä todella ovat
teidän toiveitanne, teidän sydämeenne. ”
” Kyllä, te voitte valita Raamattu koulun… mutta Minä pyydän tätä teiltä. Mitä te haluatte oppia?
Kaiken Raamatusta ja kuinka pyörittää kirkon toimintaa? Vai Minun tapani? Te ette tule oppimaan
Minun tapojani, ennen kuin te menette ihmisten luo ja otatte osaa heidän suruihinsa ja
menestyksiinsä. Te tulette oppimaan rakastamaan, kuten Minä rakastin vasta, kun te menette
heidän joukkoonsa, eläen, kuten he elävät, ollen siellä kaikissa moninaisissa elämän tilanteissa,
joita he kohtaavat Minun kanssani, vain, heidän auttajanaan. ”
” Näettekö? Tämä kutsu on kutsu riisua elämänne maailmasta ja syöksyä haavoitetun ihmiskunnan
mereen, Vain Minun ääneni ohjaamassa teitä. ”
” Ennen kaikkea muuta, seuratkaa sydäntänne. Seuratkaa Rakkautta. Menkää voitelun mukaan ja
oppikaa – oppikaa muiden kanssa työskentelyä ja oppikaa, kuinka olla uskollisia vain Minulle
ristiriitojen keskellä. ”
” Kyllä, Minä tulen olemaan teidän kanssanne. Minkä asteisesti te uhraudutte, sen asteisesti Minä
tulen olemaan teidän kanssanne. Minä en koskaan tule lähtemään viereltänne ja te tulette
oppimaan Minun tapani, henkilökohtaisesti Minulta. Ainut vaatimus on teidän halunne rakastaa
Minua ja rakastaa veljeänne. Te ette ehkä ole siinä pisteessä vielä… mutta jos se on sydämenne
intohimo, minä olen pannut sen sinne ja Minä tulen saamaan sen tapahtumaan. ”
” Kieltäkää itsenne, nostakaa ristinne ja seuratkaa Minua. ”

