
710. Jeesus puhuu… Vastustuksesta, Avustamisesta, väärästä 

Turvallisuudentunteesta, Kutsumuksesta & Kohtalosta 

VASTUSTUS, AVUSTAMINEN, KUTSUMUS, KOHTALO & VÄÄRÄ TURVALLISUUDEN TUNNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Kesäkuuta, 2019.  

Jeesus aloitti… ” Clare Minun rakkain. Minä olen nähnyt sinun ponnistelusi ja apu on matkalla. Ne, 

jotka ovat olleet sinua vastaan, tulevat olemaan kuin tyhjää tulevaisuudessa. Tämä on hengellisen 

sodankäynnin aikaa ja linnakkeiden alasrepimistä. Ja sellaisenaan, sinun täytyy olla 

periksiantamaton, Minun rakastettu. Sinä olet tehnyt oikein tulemalla Minun luokseni ja 

pyytämällä että Minun Ruumiini ja Vereni korvaisi kaikki sinun heikkoutesi. Ja niitä on monia, 

kuten voit nähdä.”  

( Clare ) Joo, voi Perhe, tänään iltapäivällä minä vain käperryin pieneksi palloksi itkemään, ”Jeesus! 

Minä olen liian pieni! Auta minua.” Kyllä! Minä katsoin itseäni paljaana ja haavoittuvana, heikkona 

ja pirstoutuneena niin monien vastuiden vuoksi. Ja minä tiedän, kun minä olen heikoimmillani, 

Hän on vahvimmillaan, minun kauttani.  

Siitä huolimatta, vastuut kaikista huolehtimisesta ovat suunnattomat. Perhe, pyydän, älkää 

unohtako Sydänasukkaita lahjoituksissanne. Ja toinen tarve on ilmaantunut. Mutta tämä on 

luullakseni vähän yksinkertaisempi. Me tarvitsemme työntekijöitä. Me tarvitsemme vahvoja, 

terveitä nuoria miehiä ja naisia, jotka ovat halukkaita käärimään hihansa, asumaan leirissä, 

puhdistamaan ja auttamaan erakko asumusten rakentamisessa. Nämä ovat todella lyhyitä 

projekteja, kestää noin kaksi viikkoa yhden erakko asumuksen rakentaminen. Mutta me 

tarvitsemme viisi.  

Siispä, jos te olette halukkaita auttamaan kesän aikana, pyydän, lähettäkää sähköpostia 

osoitteeseen allheartdwellers@gmail.com (sähköposti osoite on myös videon alla YouTubessa). Ja 

minä tulen vastaamaan teille niin pian kuin mahdollista. Minä tarvitsen teitä NYT! Siispä, jos te 

voitte tulla, pyydän, tulkaa.  

( Jeesus ) ” Minun pikkuinen, Minä olen jo laittanut sen usean Kanavalla olevan sydämeen, viettää 

kesä auttaen Minua tässä ponnistuksessa. On heidän asiansa vastata. Jatka rukouksiasi lähettää 

työntekijöitä. Se, mikä miellyttää Minua, Clare, on, että sinä tunnistit vihollisen taktiikan murtaa 

liiton Minun kanssani.”  

” Minun suloinen Perheeni, tämä on suurin vaara missä tahansa Minun hankkeessani. Tulee 

olemaan takapakkeja ja vastustusta. Ja Minun täytyy katsoa, että käsittelettekö te asiat Minun 

Hengessäni vai lihassanne. Vihollinen on asettanut monia ansoja Äiti Clarelle.” 

” Ja ne, jotka tulevat Turvapaikalle, jotkut teistä, jotka on kutsuttu, eivät pääse tänä vuonna. Mutta 

te voitte saada toisen mahdollisuuden. On aikamoinen sitoutuminen jättää maailmallinen 

turvallisuus tuntemattoman elämän vuoksi. Mutta niille, jotka jättävät, hengelliset siunaukset 

tulevat olemaan runsaat ja te tulette etenemään pidemmälle kuin koskaan olette menneet.”  

” Ne, joilla on paljon, heidät tulevat painamaan alas heidän ahkerasti ansaitsemat omistukset ja 

väärä turvallisuudentunne. Muistatko nuoren miehen, joka vastasi Minulle?”  

Matteuksen Evankeliumi 8:18-22… ”Mutta kun Jeesus näki paljon kansaa ympärillään, käski Hän 

lähteä toiselle rannalle. Ja eräs kirjanoppinut tuli ja sanoi Hänelle: ”Opettaja, minä seuraan Sinua, 

minne ikinä menet.” Niin Jeesus sanoi hänelle: ”Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta 

Ihmisen Pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi.” Ja eräs toinen Hänen opetuslapsistaan sanoi 

mailto:allheartdwellers@gmail.com


Hänelle: ”Herra, salli minun ensin käydä hautaamassa isäni”. Mutta Jeesus sanoi hänelle: ”Seuraa 

sinä Minua ja anna kuolleitten haudata kuolleensa”.  

( Jeesus ) ” Minä olen myötätuntoinen ja armollinen. Minä en moiti teitä, jos te tunnette, että te 

ette voi jättää nykyistä elämää. Joukossanne on joitakin, joita ei ole kutsuttu, mutta he silti 

haluavat tulla. Teidän päivänne tulee. Olkaa kärsivällisiä. Mutta toistaiseksi, te kannatte niin paljon 

hedelmää, että te tulette riemuitsemaan siitä ikuisuudessa. Minä saatan teidät kypsyyteen Minun 

kanssani, vaikka te elätte maallista elämää.”  

” Ne, joita Minä kutsun, ovat tunteneet hyvin kauan aikaa tarvetta jättää maailma. Minä myös 

kunnioitan teidän rakkauttanne ja huolenne niistä, jotka ovat riippuvaisia teistä, niinpä Minä tulen 

auttamaan teitä etenemään.”  

” Kuitenkin, toiset, joita pidättelevät maalliset huolet ja sukulaisten vastustus, te tulette 

menettämään paljon, kun ette vastaa. Äiti Clare ei vastannut ensimmäisellä kerralla. Mutta hän 

vastasi toisella kerralla. Ja jokainen kutsu ei aina ole sama. Häntä kutsuttiin Hollantiin, mutta hän 

ei lähtenyt, koska pelkäsi vieraannuttavansa miehensä sukulaiset. Seuraavalla kerralla hän oli 

täällä Yhdysvalloissa ja hän vastasi koko sydämestään.” 

” Ymmärtäkää Minun syvästi rakastetut, kokoaikaisen Minulle omistautumisen elämä maksaa 

hyvin paljon. Maailma ja sen houkutukset ja väärä turvallisuudentunne ovat pidätelleet teitä 

hengellisestä kohtalostanne. Siispä, teidän täytyy painiskella sydämenne kanssa ja huomata, mitä 

te todella haluatte tässä maailmassa. Haluatteko te elää seuraavat kymmenen vuotta vallitsevassa 

tilanteessa? Vai haluatteko te ottaa kaikki riskit ja seurata Minua?” 

” Mitä tahansa teettekin, Minä tulen rakastamaan teitä yhtä lailla. Minä tulen olemaan teidän 

kanssanne, koska te olette Minun. Ja Minä tulen johdattamaan teidät kaikkeen pyhyyteen, kun 

Minä työskentelen teidän vapaan tahtonne kanssa. Siispä, älkää tulko surulliseksi. Te olette Minun 

sydämeni rakkaus ja Minä en tule koskaan hylkäämään teitä. Joka päivä Minä järjestän teidän 

oppituntinne ja me asumme yhdessä, Minun sydämeni on ikionnellinen, että te välitätte tarpeeksi 

tehdäksenne Minulle aikaa.”  

” Oppitunnit, mitä Erakko asumuksessa opitaan, ovat joitakin samoja asioita, joiden kanssa te 

kamppailette päivittäin. Se, mikä on erilaista, on, että kun te elätte maailmassa, teidän täytyy 

käsitellä maailman asioita samaan aikaan, joten taakkanne on paljon painavampi. Tänä vuonna 

Minä kutsun ydinryhmän kokoon, mutta ensi vuonna tulee olemaan enemmän mahdollisuuksia.”  

( Clare ) Kiitos Herra, kun muistutit minua siitä. Meillä on tilaa vain hyvin harvalle. Jos liian moni 

tulisi, mitä minä tekisin? 

( Jeesus ) ” Rakkaani, minä en aio kertoa sinulle kaikkea. Minä rakastan yllätyksiä! Mutta ole 

huoleti, Minä en tule koskaan antamaan sinulle enemmän, kuin mitä sinä ja Minä yhdessä voimme 

käsitellä.” 


