
704. Jeesus sanoo… Monet ovat kutsutut,  

Harvat ovat valitut ja vielä harvemmat reagoivat  

MONET OVAT KUTSUTUT, HARVAT OVAT VALITUT & VIELÄ HARVEMMAT REAGOIVAT 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Toukokuuta, 2019. 

Jeesus aloitti… ” Minä haluan kertoa Minun Morsiamilleni, että kauniita asioita on varattuna heille, 

jos he todella tulevat vakavasti sitoutumaan työhön ahkerasti. Muutoksia on tulossa – läpimurtoja 

varustamisessa. Ja on elintärkeää, että Minun Morsiameni käsittelevät nämä kunnioituksella ja 

huolella. Minä selkeytän tehtäviä, missioita ja pidennän voiteluita.”  

” Mutta teidän täytyy olla hälytysvalmiudessa siitä, mitä Minä olen tekemässä. Te ette voi torkkua 

ja sanoa… ”Voi, toinen päivä, juuri samanlainen kuin eilinen. Samaa vanhaa, samaa vanhaa.” Te 

tulette ohittamaan Minut, jos te teette tämän. Monet teistä elävät väärien valintojenne 

seurausten kanssa. Teidän lihanne ja kiintymyksenne ovat johdattaneet teitä harhaan monia 

vuosia. Ja jos te tunnette itsenne tyytymättömäksi elämässänne, se johtuu siitä, että Minä 

hämmennän teidän mielihyvän pesäänne. Minä lähetän Minun tuuleni puhaltamaan pesän hajalle 

ja vapauttamaan teidät. Monet teistä eivät edes tiedä, että te elätte menneisyyden orjuudessa. 

Eläminen menneisyydessä, vallitsevassa tilanteessa, ei enää ole oikein joillekin teistä, Minun 

Morsiameni. Te olette kypsyneet hengellisesti ja nyt on ajankohta siirtyä eteenpäin, 

tuntemattomaan.” 

” Kun teidän voitelunne kasvaa, kun te käytätte sitä, te laajenette. Ja se mikä oli pieni työ, siitä 

tulee huomattava työ. Ja ne, jotka ovat pysytelleet vahvana paineen alla ja olleet uskollisia 

Minulle, se mikä oli huomattavaa, on nyt siirtymässä työhön, joka tulee vaikuttamaan tuhansiin ja 

loppujen lopuksi miljooniin. Mutta se on teidän kykynne yläpuolella nähdä tai edes pohdiskella.”  

” Muistakaa… Taivaan Valtakunta on kuin sinapin siemen. Kun se on istutettu, se kasvaa suureksi 

pensaaksi, tarpeeksi sitkeäksi tullakseen monien lintujen asuinpaikaksi. Minä vedän Minun 

ihmisiäni koossapysyviksi ryhmiksi ja töiksi. Tämä Kanava on kauan aikaa sitten ylittänyt olemasta 

vain Kanava. Se on suuri työ, joka tavoittaa ympäri maailman ja vetää sieluja, jotka ovat 

vakavissaan Minun suhteeni, koossapysyviksi ryhmiksi.” 

” Ryhmistä ei tule ”asioita”. Minä olen aina Asia, joka pitää ryhmää koossa! Ja niitä teistä, joiden 

elämät ovat huomattavasti muuttuneet, kutsutaan ylemmäs ja laajemmalle, ottamaan vastuu 

hengellisestä alueesta, harjoittaa ja varustaa muita, joilla on nälkä siihen, mitä teillä on. Tämä 

suhde täytyy olla jokaisen palvelijan peruskalliona – nöyryyden suojassa, pitääkseen sen turvassa.” 

” Minä olen kertonut Clarelle, että ihmisiä tulee ja menee Pakopaikasta. Tämä on vahvistamassa 

sanaa, jonka Minä annoin profeetalleni, että hän tulisi olemaan pimeässä metsässä, kantaen 

soihtua. Ja hänen kanssaan oli nuoria ihmisiä, kun he kulkivat metsän läpi aina niin varovaisesti. 

Sitten, yhtäkkiä, soihtu kirkastui loistavaksi, valaisten koko metsän. Ja jokainen sielu tulisi soihdun 

kanssa, sytyttääkseen omansa hänen soihdustaan, ja sitten menisi maailman neljään suuntaan 

kiertämään maapalloa.”  

” Se, mitä teille täällä on opetettu, on todella Minun Alkuaikojen Kiron perustus, ennen kuin 

ihminen sai siitä otteen ja alkoi hyödyntämään sitä. Monilla teistä on Raamatun opetuksia 

evankelisista kirkon ryhmistä. Mutta se, mitä niistä puuttui, oli Suuren Todistajien Pilven läsnäolo 

ja kanssakäyminen heidän kanssaan. Kuten myös Minun Ruumiini ja Vereni, joista te vastaanotatte 

joka päivä kaiken, mitä te tarvitsette pysyäksenne nöyränä, puhtaana, vakaana uskossa ja vahvana 

kiusauksissa.”  



” Minun pappini. Kun te ylennätte Minua alttarin yläpuolella, Minä haluan teidän julistavan tämän 

Minulle… ”Minä rakastan ja jumaloin Sinua yli kaikkien asioiden, Jeesus. Sinulla on kaikki, mitä 

minä tarvitsen. Kun minä vastaanotan Sinut, pyydän, varusta minut tällä tai sillä, tekemään Sinun 

tahtosi tänään.” Tai jotakin samantapaista. Te voitte jopa tehdä huomioita siitä, miltä te kaikkein 

tarkimmin tunnette. ”Herra, anna minulle Sinun rohkeuttasi.” Tai ”Anna minulle kestävyyttäsi ja 

kärsivällisyyttäsi.” Tai ”Auta minua olemaan pitkämielinen. Ja anna minulle Sinun rakkauttasi Sinun 

ihmisiisi. Anna Sinun sydämesi sykkiä minussa; anna Sinun mielesi ajatella minun kauttani.”  

” Kaikki nämä ajatukset tulevat vetämään armoja Minun sisältäni teille. Se on uskon teko, 

tottelevaisuuden teko, Rakkauden teko ja kaiken sen, mitä Minä edustin Ristillä. Sydänasukkaat, te 

olette kaikkein ainutlaatuisimpia Minun Kristittyjen ihmisteni joukossa. Teillä on Pyhät Kirjoitukset 

ja Pyhimykset – erityisesti pikakäytävä pyhyyteen, esimerkkinä Pyhä Franciscus, joka eli joka päivä 

suuressa Jumalallisessa Läheisyydessä. Teillä on Minun Äitini, joka jumaloi teitä. Ja kaikki Minusta 

– Ruumis, Sielu ja Henki kokonaan öylätissä (leipä ja viini). Lisäksi salainen paikka Minun 

sydämessäni, kun te rukoilette Sydänasukkaan Rukousta. Hyödyntäkää Minua suuressa uskossa ja 

Minä tulen tarjoamaan kaiken, mitä te tarvitsette. Te todella olette siunattuja; teillä on kaikki.”  

” Niille teistä, jotka ovat varustettuja menemään ulos, Minä teen ”Pakopaikan” teille saataville. 

Kuin myös heille, jotka haluavat elää eristäytynyttä elämää. Kun päivät kuluvat, Clare tulee 

antamaan ajoituksesta ja elämäntyylistä erityistä tietoa; maailman jättämisestä taakse ja Minun 

omaksumisestani täydemmin. Tämä tulee antamaan perustuksen, jota te tarvitsette, 

saavuttaaksenne pyhyyden huipun.”  

” Minä tulen asettamaan teille esimerkkejä monista Minun Pyhimyksistäni. Mutta te tulette 

olemaan pyhimyksiä omalla, ainutkertaisella tavallanne, koska Minä tein teidät eri lailla kuin kaikki 

muut. Se mitä te tulette jakamaan, on halu olla pyhä ja miellyttää Minua. Teidän identiteettinne ja 

kuinka te saavuitte sinne, tulee olemaan täysin ainutlaatuisesti teitä. Ei pikkuleipämuotilla tehtyjä 

kristittyjä, koska te ette tulleet pikkuleipämuotista. Teitä on vain yksi sinä, joka sopii Minun Isäni 

Sydämeen. Te tulette oppimaan käyttämään erottelukykyä ja muodostamaan suhteita heidän 

kanssaan, ketkä ovat Todistajien Pilvessä. Sieluja, jotka samaistuvat teihin ja teidän päämääräänne 

ja tulevat aina olemaan ohjaamassa ja auttamassa muotoilemaan teitä. Te tulette oppimaan 

Kiirastulessa olevien suuren esirukoiluvoiman. Te tulette olemaan fyysisesti, tunnepitoisesti ja 

hengellisesti voimistuneita, kun Te vastaanotatte Minun Ruumiini ja Vereni.”  

Teillä tulee olemaan Pyhät Kirjoitukset opettamassa teitä ja jopa ohjaamassa teitä Rhema viestien 

avulla. Teillä tulee olemaan Minun Henkeni ja te tulette puhumaan uusilla kielillä. Teidän 

elämäntyyliänne tulevat ihailemaan ja haluamaan he, jotka vilpittömästi haluavat Minua, mutta te 

tulette saamaan halveksintaa ja ylenkatsetta heiltä, jotka rajoittavat itsensä suosittuun kristilliseen 

kulttuuriin.” 

” Te tulette lekottelemaan suurissa rauhan virroissa, jotka virtaavat teidän puutarhanne läpi, kun 

Me olemme toistemme seurassa kanssanne Sydänasukkaan rukouksessa. Te tulette olemaan 

yhteisö ympäristössä, missä on turvallista olla rehellinen ja läpinäkyvä ja vilpitön tunteissa, 

peloissa, ponnisteluissa ja kuinka päästä niistä yli hengellisesti. Se tulee olemaan hyvin paljon sen 

kaltaista kuin se on netissä nyt. Mutta sen sijaan, että juuttuisi vihamieliseen ympäristöön, missä 

jokainen nokittelee ja syyttää teitä. Teitä ympäröivät Minun Morsiameni, jotka etsivät läheisyyttä 

Minun kanssani.”  

 



” Mutta Minä tulen kertomaan teille etukäteen, ponnistelut luontoanne vastaan tulevat olemaan 

hyvin vaikeita ajoittain. Te tulette ponnistelemaan joistakin henkilökohtaisista vapauksista irti 

päästämisestä – kuten esimerkiksi siitä, että pääsisitte nettiin milloin haluatte. Netti tässä 

ympäristössä tulee aliarvioimaan läheisyyttä Minun kanssani ellette te sitten työskentele 

Kanavalla. Ja jopa silloin, on aikoja, jolloin teidän on tarpeen paastota netinkäyttöä.” 

” Maailmaan huomion keskittäminen vie teidän huomionne pois Minusta ja kulttuurinne 

houkutuksiin. Te tulette olemaan vapaita lähtemään milloin vain haluatte. Mutta Minun sydämeni 

mukaista on, että te pysytte puhdistamassa sydäntänne, niin että te voitte kuulua kokonaan 

Minulle. Se oi viedä jonkun aikaa. Te olette seuranneet Minun opetuksiani Claren kautta; siellä te 

tulette elämään ne todeksi. Teidän ylpeytenne ei tule säilymään hengissä.”  

” Minä olin samanlainen Minun Apostolieni kanssa. Me elimme elämää, josta myöhemmin tulivat 

Minun Evankeliumini. Minun ihmiseni, se ei merkitse mitä te opitte, vaan se kuinka te elätte, sitten 

kun te olette oppineet. Tämä elämä ei ole niille, jotka pitävät itseään älykkäinä ja lahjakkaina 

ihmisinä. Se on niitä varten, jotka ovat nähneet itsensä Minun Peilistäni ja ovat aina niin kiitollisia, 

että Minä olen kutsunut heidät siitä huolimatta. Se on tavallisille sieluille kuten te ja Clare.”  

” Tätä Minä tulin tekemään, mutta yläluokka käytti sitä hyväkseen. Te, puolestanne, olette 

yksinkertaisia, pieniä, joiden sydämet sykkivät vain miellyttääkseen Minua. Teidän valintanne elää 

erossa maailmallisista asioista, tulee suojelemaan teitä Rahanhimolta ja Ylpeydeltä. Se tulee myös 

olemaan selvä viesti niille, jotka ovat etsimässä tullakseen ylennetyiksi, tunnustetuiksi ja 

vaikutusvaltaisiksi – että täällä ei ole mitään heille.”  

” Monet ovat kutsutut. Harvat ovat valitut. Ja vielä harvemmat reagoivat. Mutta oletteko te 

kutsutut? Te tulette tuntemaan uupumusta maailmallisista draamoista, kuitenkin te tulette 

rukoilemaan suurella myötätunnolla maailman puolesta. Ne teistä, joilla on lapsia, Minä en tule 

jättämään teitä pois. Olkaa kärsivällisiä. Teidän irrottautumisenne maailmallisista lohduista, 

rakkaat, tulee julkisesti ylistämään… ”JEESUS on KAIKKI MITÄ MINÄ TARVITSEN tullakseni 

onnelliseksi!” Tulee olemaan monia testejä ratkaisemassa itsenne voittamista.”  

” Erakko asumus ei ole nynnyille. Itse asiassa, se on paikka, mihin paholaiset rakastavat tulla 

pilkkaamaan teitä kaikenlaisilla kiusauksilla. Mutta monet teistä ovat jo käyneet läpi sen, joten te 

ennakoitte sitä. Mitä tuotteliaampia te olette Minun Valtakunnassani, sitä enemmän teitä vastaan 

hyökätään. Mutta se on myös voiton paikka ja Minun syvällisen, Jumalallisen kohtaamiseni paikka. 

Tavalla, joka saa teidät tuntemaan, että te ette koskaan enää ole sama.” 


