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( Clare ) Herra, mistä Sinä haluaisit puhua tänä iltana?
Jeesus aloitti… ” Itselle kuolemisesta. Tämä on käsite, jota ei paljon ajatella näinä päivinä, ja
kuitenkin enkö Minä sanonut… `Minä sanon teille: jos ei nisun (=vehnän) jyvä putoa maahan ja
kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Joka elämäänsä
rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen
iankaikkiseen Elämään.`” Johanneksen Evankeliumi 12:24-25.
” Ihmisille on niin paljon tehtävää, mutta he ovat koteloineet itsensä mukavuus vyöhykkeilleen. He
elävät siellä, minne he tuntevat vetoa mennä elämään, he valitsevat kaiken mieltymystensä
mukaan – ja tämän takia niin monet ovat menetettyjä ja yksinäisiä ja kulkevat tietä, jolla ei ole
todellista päämäärää, muuta kuin vallitseva tilanne. Lihan ilojen vuoksi eläminen.”
” Vihollinen käyttää lihaa koteloidakseen sielun heidän mieltymyksiinsä tai inhoihinsa… missä asua,
mitä työtä tehdä, kuinka pukeutua, kuinka syödä, kuinka olla turvassa. Mutta Minä sanon… teidän
täytyy elää niin kuin varpuset! Olla vapaita, elää Henkeä varten ja seurata Minun tahtoa
elämässänne. Teidän täytyy vain katsella ympärillenne, nähdäksenne ruumiin mukavuutta varten
elävien turhautumisen ja tyytymättömyyden. Jotakin on kuollut sisällä, elämän kipinä, mennyt, haudattu lihan mieltymysten ja inhojen kerroksen ja kerroksen ja kerroksen alle. Elämä on
seikkailu, täynnä uusia kokemuksia, kun eletään Minua varten.”
( Clare ) Kuulostaa siltä kuin Sinä olisit valmis siirtämään meidät.
( Jeesus ) ” Ei, en vielä. Sinä tiedät siirtämisen, mikä Minulla on mielessäni sinua varten. Sinä elät
Minua varten, Clare. Sinä et valinnut missä sinä elät, Minä valitsin. Sinä tottelit. Sinulle on tarjottu
muita vaihtoehtoja, muuta joka kerran sinä olet valinnut sen, mitä Minä olen halunnut. Tämän
takia sinä olet elossa sisäisesti. Jos sinä olisit elänyt itseäsi varten, no niin… sinä et halua tietää.”
( Clare ) Hoitokodissa?
( Jeesus ) ” Ehkä. Mutta ehdottomasti sinä tuntisit olosi menetetyksi. Minun Morsiameni, kun te
elätte itsellenne, te turhautatte Minun suunnitelmani teidän elämäänne varten, te rajoitatte sitä,
mitä Minä haluaisin tehdä teidän kanssanne. Paikka missä te asutte, on äärimmäisen tärkeä Minun
agendalleni teidän elämäänne varten. Teillä ei ole mitään keinoa lainkaan tietää, mitä tietty liike
tuo teidän elämäänne. Te tulette vain katsomaan pinnallisia pintapuolisia asioita: ilmastoa,
työmahdollisuuksia, sukulaisianne, kulttuuria ja paikan ulkonäköä.”
” Mutta Minä katson sitä, käykö se teille hengellisesti. Onko paikka sellainen, mitä te tarvitsette
kasvaaksenne, tavoittaaksenne toisia, onko siellä mahdollisuuksia kasvaa hengellisesti, koskettaa
elämiä – paikka, joka todella sopii Minun suunnitelmilleni teidän elämäänne varten?”
( Clare ) Minä tiedän, Herra. Minä olen aina ällistynyt, kun ihmiset sanovat, että he aikovat asua
jossakin, koska he pitävät siitä. Minulla oli myös tapana tehdä niin ja Minä olin niin hukassa. Mutta
jotenkin Sinä sait siitä irti hyvää.

( Jeesus ) ” Kyllä, Minä voin käyttää jokaista olosuhdetta mahdollisuutena kasvaa. Mutta Minä
pidän parempana asettaa teidät sinne, missä Minä tiedän, että te tulette kypsymään ja edistymään
nopeimmin. Jotta tämä tapahtuisi, Minä haluan, että te irtaannutte omista mieltymyksistänne ja
inhoistanne.”
( Clare ) Kyllä, kun me menimme kiertoajelulle autollamme, minä muistan Iowan keskellä talvea ja
Floridan pahimmalla kesähelteellä. Uuh. Sinä todella laitoit lihamme testiin.
( Jesus ) ” Ja tätä Minä tarvitsen Minun astioiltani jaloa käyttöä varten: mukautuvuutta ja
halukkuutta mennä minne Minä johdatan, milloin Minä johdatan. Hengessä eletyssä elämässä on
niin paljon rikkautta ja niin paljon pohjasakkaa lihassa eletyssä elämässä. Minun Lapseni, Minulla
on niin paljon ihmeellisiä asioita teille tehtäväksi, muuta teidän uppiniskaisuutenne olinpaikkanne
valinnassa sitoo Minun käteni. On yhteyksiä, jotka odottavat solmimistaan, näköalojenne
laajentamista, ymmärryksenne syventämistä, jos te vain voisitte tulla kuuliaisuuden ikeen alle.”
” Ei ole mitään syytä, miksi henkilön pitäisi olla sidottu taloon, maapalaseen, kaupunkiin, maahan.
Maailma on jännittävä paikka monine mahdollisuuksineen heille, jotka ovat halukkaita elämään
yksinomaan Hengessä ja menemään, minne Minä lähetän heidät.”
( Clare ) Minä tiedän, että minä petin sinut uuden ja erilaisen pelossa. Minä vielä tänäkin päivänä
kadun, kun en mennyt Missionuoriin (=Youth with a Mission), Hollantiin.
( Jeesus ) ” Kyllä, mutta Minähän muutin mieleni jälleen, enkö niin? Minä työskentelin elämäsi
kanssa ja sinä olet nyt siellä, missä Minä haluan sinun olevan nykyisin. Niin moni suistaa raiteiltaan
suunnitelmat, joita Minulla oli heidän elämiään varten, pitämällä kiinni menneestä ja siitä mikä on
tuttua ja mukavaa.”
” Sillä Minä tunnen ajatukseni, jotka Minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion
ajatukset; Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” Jeremia 29:11.
” Mutta luotatteko te Minuun? Tunnustatteko te, että Minä olen Jumala ja ei ole muita? Että
Minun suunnitelmani ovat paljon erinomaisemmat kuin teidän suunnitelmanne? Että mikään ei
ole mahdotonta Minulle? Että te voitte luottaa Minulle elämänne?”
” Teidän täytyy päästä sopuun näiden asioiden kanssa, jos te aiotte elää täydesti sitä elämää, jota
Minä olen kutsunut teidät elämään.”
( Clare ) Jukra Herra, kuulostaa siltä kuin me tulemme olemaan maisemissa pitkän aikaa.
” Tämä on heitä varten, jotka tulevat sinun jälkeesi, Clare, ja heitä varten, jotka kuuntelevat nyt ja
tuntevat nykäisyn sydämessään tehdä jotakin täysin erilaista elämillään.”
” Minä olen istunut tässä, ja nähnyt Minun perspektiivistäni Taivaasta, Minun Lasteni
mahdollisuudet Maapallolla. Minä olen nähnyt kaikki paikat, jotka olisivat sopineet heille niin
täydellisesti, mutta nämä paikat eivät koskaan käyneet heidän mielessään, eivätkä he etsineet
Minua saadakseen selville, minne Minä heidät halusin.”
” Minä olen antanut teille elämän ja voiman ja päämäärän. Toivon ja halun mennä eteenpäin.
Pyydän, älkää sivuuttako Minua. Laittakaa päällimmäiseksi tärkeysjärjestyksessänne etsiä Minua,
kunnes löydätte Minut ja tietääksenne varmasti, minne Minä teidät haluan. Lykätkää muita
suunnitelmianne ja unelmianne ja etsikää Minua, kunnes löydätte Minut ja tietäkää ilman
epäilystäkään, että minne Minä kutsun teitä menemään. Te ette tule koskaan katumaan sitä.”

” Kiinnittäkää huomiota levottomuuteen, joka ei aivan tunnu oikealta tämän tai tuon
suunnitelman ollessa kyseessä. Minun Henkeni puuttuu asioihin ja pidättelee teitä, koska Minulla
on jotakin parempaa teille, paremmalla ajoituksella.”
” Katsokaahan, kun te tulette palvelemaan Minua, tiedän elämänne ei enää ole teidän omaanne.
Useimmat ihmiset kuitenkin yrittävät elää uutta elämäänsä Minussa kaksilla raiteilla… mitä he
haluavat… ja mitä Minä haluan, siinä asiayhteydessä, jota he haluavat. Pikemminkin kuin, että
kokonaan hylkäisivät omat tahtonsa ja tapansa Minulle, he tekevät kompromissin ja sitten
odottavat olevansa onnellisia ja tehtävänsä täyttäneitä. Mutta se ei tule koskaan tapahtumaan
ennen kuin he täysin hylkäävät agendansa.”
” Jotkut yhä ottavat huomioon maallisten vanhempiensa odotukset. Joillakin on tähtäimessä
uramahdollisuus tai mahdollisuus ansaita varallisuutta, ja siinä asiayhteydessä he valitsevat, mitä
luulevat olevan Minun tahtoni. Mutta he ovat niin kaukana totuudesta, että he ällistyisivät, jos
Minä paljastaisin sen heille. Kuitenkin Minä tiedän kurssin, josta he pitävät kiinni, sillä rakas elämä
johdattaa heidät keskinkertaisuuteen ja tyytymättömyyteen. Minä voin vain odottaa, kunnes he
huomaavat, että se ei ollutkaan se mitä he loppujen lopuksi halusivat. Ja surullista, että silloin
enemmän kuin puolet heidän elämästään on kulunut ja sairaus on löytänyt tiensä heidän
ruumiisiinsa.”
” Minä vain sanon tämän teidän omaksi hyväksenne, Lapset. Valitkaa Minut ja Minun Tahtoni
tinkimättömällä uskolla ja selkeydellä. Etsikää Minua ja odottakaa Minua. Laskekaa agendanne
alas ja antakaa maallisten vanhempienne johtaa omia elämiään, mutta te – seuratkaa Minua.”
” Monet ovat hämmentyneitä, että mitä tarkoittaa kunnioittaa ja totella äitiänne ja isäänne. Se ei
tarkoita, että antaisi heidän ottaa Minun paikkani teidän elämässänne ja antaa heidän sanella, että
mitä teidän elämänne pitäisi olla. Kunnioittakaa heitä heidän vanhalla iällään, auttakaa heitä, kun
voitte, juhlikaa heidän syntymäpäiviään heidän kanssaan. Kohdelkaa heitä kunnioituksella ja
arvostuksella kaikissa tekemisissä heidän kanssaan. Mutta älkää koskaan antako heille
johtoasemaa – tämä on tarkoitettu Minulle ja vain Minulle.”
” Eikö olekin kirjoitettu…`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.`” Matteuksen Evankeliumi 10:37.
( Clare ) Sitten Herra elävöitti Laodikean kirkkoa minulle. Tämä oli penseä, haalea kirkko ja minä
uskon, että myös kirkko, joka eli mukavuuksiensa ja vallitsevan tilanteen mukaan, kunnes heidän
sielujensa sisäinen tuli sammui.
( Jeesus ) ” Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä,
että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan
minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit
eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä,
joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus.” Ilmestyskirja
3:17-19.
” Eläkää elämäänne Minua ja yksin Minua varten. Minä siunaan teidät nyt rohkeudella kieltää
itsenne, nostaa ristinne ja seurata Minua.”

