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TULKAA & KOHOTKAAMME YHDESSÄ PYHYYDEN VUORELLE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Lokakuuta, 2016. 

( Clare ) Ylistyksen jälkeen tänään minä kysyin Herralta… ”Mitä Sinulla on Sydämelläsi?”  

( Jeesus ) ” SINÄ OLET… Sinä olet aina Minun Sydämelläni. Odottaen, että näkisit maallisten 

asioiden turhuuden, Minun Morsiameni, kuitenkin haluamatta venyttää sinua yli rajojesi. Siispä, 

me etenemme hitaasti, niin hitaasti, vetäydymme niistä asioista, jotka veivät aikaisemmin sinun 

huomiosi. Ja sinä teet sen Minun Armollani ja Minä haastan sinut tekemään sitä enemmän ja 

enemmän joka käänteessä.”  

” Sinä kerran kerroit Minulle, että sinä olisit taipuvaisempi uhraamaan, jos sinulla olisi muita 

huolehdittavana. No niin, nyt sinulla on, Rakkaani, ja sinun esimerkkisi puhuu äänekkäämmin ja 

kaunopuheisemmin, kuin mitkään sanat. Aristoteles jää taaperoksi, asetettuna sellaisen pyhän 

sielun rinnalle, joka on äärimmäisen yksinkertainen.”   

”Sillä sana Rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, 

se on Jumalan voima.” Paavalin Ensimmäinen Kirje Korinttolaisille 1:18. 

” Ja kuten kaikessa, mitä me olemme tehneet, me otamme kilpikonnan askelia; vakaa, horjumaton 

kilpikonna voittaa äkkinäisen jäniksen. Ja Minun Armoni ovat uusia joka aamu, kun sinä tavoittelet 

sinulle asetettua kurssia. Ole vain tietoinen, Minun rakkaani, jatkuvasti, että sinä olet menossa 

kohti kaikista maallisista arvoista irtautumisen maalia. Jopa ihmisten mielipiteistä.”  

”Pitäisikö Jumalan palvelijan kuulostella ihmisten viisautta? Ei. Minun lampaani kuulevat Minun 

ääneni ja Minä tunnen ne ja ne seuraavat Minua.” Johanneksen Evankeliumi 10:27.  

” Siispä, nyt me olemme uudella matkan osuudella, irrottautuaksemme enemmän ja enemmän 

luoduista asioista. Ja kiinnittyäksemme enemmän ja enemmän Minuun ja Minun sydämeni 

rakkauteen sinua kohtaan. Minä tiedän, että sinä olet kulkenut tätä tietä aikaisemminkin, siis 

matka ei ole niin vaikea… mutta sinä olet myös vanhempi ja sinulla on erilainen asennoituminen 

nyt kuin niinä päivinä.”  

” Mutta pikemminkin kuin aiheuttaisin hämmennystä Minun Sydänasukkaitteni joukossa, Minä 

haluan heidän ymmärtävän nyrkkisäännön, joka tulee alati tuomaan heitä lähemmäs ja lähemmäs 

Minua. Tehkää kaikki Rakkaudesta Minuun.”  

” Teistä joidenkin elämä on hyvin vaikeaa. Te kasvatatte lapsia ja teillä on aviomies tai vaimo. 

Toiset ovat vapaita ja teillä on vakava valinta tehtävänä: pysyä maailmassa ja tavoitella vaurautta. 

Tai jättää maailma taaksenne, tekemään omia juttujaan – ja tavoitella elämää. Seurata Minua.” 

” Minä kutsun teitä elämään pyhää elämää, valitsittepa minkä elämän hyvänsä. Mutta, jos te 

valitsette hyvin johdonmukaisesti pyhyyden, te tulette huomaamaan, että on yhä vaikeampaa elää 

maailmassa. Siksi Minä alati kerron teille, jotka olette nuoria tällä kanavalla, jättämään maailma ja 

liittymään missio ponnisteluihin. Mutta teidän tulee tulla Minun luokseni ja pyytää rohkeutta, 

koska jokainen tulee olemaan teidän päätöstänne vastaan.”  

” Tämä on todella se, mitä Minä haluan. Mutta niin harvat kuulostelevat Minun sydäntäni. Jopa 

naimisissa olevia pariskuntia Minä kutsun tavoittelemaan missioita. Jos Minä olen tuonut teidät 

yhteen, te olette yhdenvertaisesti ikeessä ja teillä voi olla kutsumus palvella lähetyssaarnaajina, 



jopa lastenne kanssa. Minä olen kertonut teille tämän aikaisemmin. Jotkut ovat totelleet ja toiset 

ovat jättäneet kanavan. Monet on kutsuttu, harvat on valittu ja vielä harvemmat vastaavat.”  

” Mutta, kun te laitatte Minut ensimmäiseksi elämissänne, te tulette tuntemaan voitelun 

jokaisessa toimessanne, jonka te teette puhtaalla rakkauden motiivilla. Etsikää näitä 

mahdollisuuksia. Jopa pikkuistenne tarpeiden hoitaminen Rakkaudesta Minuun kantaa mukanaan 

Taivaallisia armoja. Opettakaa lapsenne myös tekemään jokainen teko puhtaalla rakkauden 

motiivilla. Maailmassa heidät opetetaan kilpailemaan, mutta teidän kotinne pitäisi olla vapaa 

kilpailusta… Kyllä, sen pitäisi olla täynnä vain rakkautta.”  

” Maailmassa teidät opetetaan nujertamaan toiset taidoillanne; Taivaassa teitä opetetaan 

olemaan täysin itsenne ja loistamaan kuin ainutlaatuinen sielu, joksi Minä teidät loin olemaan. 

Siksi kaikki jatkuvasti auttavat toisiaan tulemaan täysin itsekseen. Jokainen sielu, joka puhkeaa 

kukkaan, olemaan juuri se, joksi oli tarkoitettu, on ihana tuoksuva yllätys ja Minun Isäni käsityötä. 

Kuinka kaunista on itsensä löytäminen, kun on elänyt kilpailemisen ja petoksen tyrannian alla koko 

elämänsä. Rakkaus hukuttaa alleen kilpailun, koska rakkaus on jatkuvasti antavaa. Sillä ei ole 

mitään kiinnostusta ottaa itselleen.”  

( Clare ) Herra, minä olen kadottanut sen, mitä Sinä olit opettamassa minulle ja minä ponnistelen 

sumuisella päällä. 

( Jeesus ) ” Minkä Minä hyväksyn uhrauksenasi, vaikka se onkin niin pieni, Clare. Todella, se on 

haitta tässä; Minä tarvitsin toisen uhrauksen maailman rauhan vuoksi. Itse asiassa, kaikki te, 

Minun kallisarvoiseni, mikä tahansa vaikeus teillä on, jota te ette voi rukoilla pois, te voitte 

turvallisesti olettaa, että se on uhraus Minulle, maailman tilan puolesta. Pyydän, jaa se heidän 

kanssaan, Clare.”  

( Clare ) Se, mistä Hän tässä puhuu, oli ajatus, joka minulla oli, kun Hän oli sanomassa sitä. Minä 

ajattelin sitä juuri kaksi päivää sitten, minusta tuntui kuin minusta olisi valutettu kaikki voimani ja 

minä en voinut seisoa tai istua yhtään. Minä menin takaisin sänkyyn. Ylistämään. Vain 

kuuntelemaan ylistysmusiikkia ja ylistämään Herraa. Mutta minä en voinut istua ylistämään. Jopa 

nyt minä tunnen itseni heikoksi. Mutta minä viimein oivalsin, ja myöhemmin se vahvistettiin 

minulle, että Herra salli minun kantaa taakkaa tämän kansakunnan ja maailman puolesta.”  

Ja loppuun uupuminen oli taakka – ja muuten usein on. Ja sitä seurasi äärimmäisen 

hyödyttömyyden tunne, kun niin monia luovia projekteja on asetettu eteeni. Iloisia asioita, kuten 

maalaaminen ja musiikki. Minä en voinut tehdä mitään niistä. Tiedättekö miltä tuntuu, kun saa 

inspiraation ja sitten ei pysty toimimaan? Se on ehdottomasti uhraus.  

( Jeesus ) ” Tämä on kaikki osa vuorelle kiipeämistä, Clare. Kuivuudessa jatkaminen on mitä 

ehdottomammin kiipeämistä ylös vuorelle. Kun on liikuntakyvytön ja rukoilee Pyhää Armorukousta 

– se myös on uhraus. Kaikki, mitä täytyy tehdä suuresti ponnistellen, motiivina vain rakkaus 

Minuun tai muihin, kasvattaa sinua pyhimyksen kokoon. Mitä enemmän ponnistuksia se vaatii 

sinulta, rakas, sen suurempi on uhraus.”  

” Siksi vihollisen rakastaminen on niin hyvin voimallista. He ovat tahallaan loukanneet sinua ja sinä 

vastaat rukoilemalla heidän puolestaan ja siunaamalla heitä, ei ole sen puhtaampaa rakkauden 

uhrausta kuin se. Ja sillä hetkellä, sinun rukouksesi ovat suunnattoman voimakkaita, heidän sinulle 

tekemänsä loukkauksen vuoksi.”  

” Sinun rukouksesi ovat jo pelastaneet yhden heistä pimeyden voimilta, vaikka he eivät ole vielä 

tarpeeksi voimakkaita tekemään julkista ilmoitusta. Kuitenkin Minä haluan sanoa sinulle, Minun 



kallisarvoinen sielu, Minä tulen suojelemaan sinua niiltä, jotka tässä vaiheessa voisivat tuhota sinut 

heidän hylkäämisestään. Sinä kuulut nyt Minulle ja Minun enkelini ovat ympäröimässä sinua. Älä 

pelkää. Tule Minun sydämeeni. Salli Minun pidellä ja ravita sinua elämällä, joka on peräisin Minun 

aivan omasta olemuksestani.”  

” Antakaa kaiken mitä teette, Sydänasukkaat, olla peräisin Rakkaudesta. Tehkää se rakkauden 

tekona. Mitä enemmän se maksaa teille, sitä enemmän hedelmää siitä tulee, sitä enemmän te 

kohoatte pyhyyden vuorelle Minun kanssani. Älkää unohtako pyytää Minulta… ”Herra, minä 

tarvitsen Sinun apuasi. Minä en voi tehdä tätä yksin.”… ”Joka pysyy Minussa ja jossa Minä pysyn, 

se kantaa paljon hedelmää…”  Johanneksen Evankeliumi 15:5.  

Siksi sinä laitat Minut ensimmäiseksi joka päivä, niin että Minä voin valmistella sinua päivän 

kasvuun.” 


