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PÄÄSTÄ IRTI!... TULE & SEURAA SYDÄNTÄSI, VAIKKA VASTUSTUSTA ILMENEE
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Heinäkuuta, 2019.
Clare aloitti… Kiitos Sinulle, Jeesus, kärsivällisyydestäsi meidän kanssamme. Kiitos Sinulle, että
odotat meitä odottavalla sydämellä, innokkaana antamaan suurempia lahjoja.
Kallisarvoinen Perhe, minä olen niin iloinen, kun minulla on jotakin jaettavaa kanssanne. Minä
todella arvostan teidän rukouksianne! Minulla oli joitakin päiviä, kun minä en vain ollut
yhdistyneenä, ja minua vedettiin seitsemään eri suuntaan yhtä aikaa! Tämä suunta, kuitenkin,
teidän seurassanne olo, on minun suosikkini. Te olette minun perheeni ja minä rakastan teitä
kaikkia niin paljon. Me kaikki kärsimme samoista inhimillisistä olosuhteista ja minä rakastan jakaa
kanssanne, kuinka Jeesus vetää minut pikku kuopista, joihin minä saatan itseni.
Yhden asian minä tiedän varmasti. Kahden viimeisen vuoden aikana, demoninen sorto on
monikertaistunut yli asteikon. Ehkä sillä on tekemistä Nibirun läheisyyden kanssa, kun se hitaasti
lähestyy. Minä tiedän, että kiihdyttimellä Euroopassa (CERN) on ollut vaikutusta meidän
haavoittuvuuteemme, koska se on avannut ulottuvuuksia, joita ei koskaan olisi pitänyt aukaista.
Herra on ainiaan laajentamassa meitä, haastaen meidät. Se mikä toimi eilen, ei saata toimia
huomenna, kun meidän vastustuksemme lisääntyy ja haasteemme lisääntyvät.
Sen jälkeen, kun olin puhunut monen sielun kanssa, jotka halusivat tulla ja liittyä tähän työhän,
minä näen nyt kuinka ällöttäviä ja rajoittavia perheet voivat olla. Kuinka pelottavia he voivat olla,
kun sielu haluaa mennä syvemmälle Herran kanssa. Minä näen myös, kuinka moniin vastuisiin
ihmiset ovat sitoutuneet perheissään.
Vanhan Testamentin päivinä, kun Herra kutsui miestä, hänen täytyi jättää kaikki siihen paikkaan ja
mennä profeetan mukaan. Jopa teurastaa härkäpari, joita tarvittiin hoitamaan peltoja. Vau! Se on
äärimmäistä. Ja Jeesus sanoi rikkaalle, nuorelle hallitsijalle, ”Mene ja myy kaikki omaisuutesi ja
anna köyhille, sitten tule seuraamaan Minua.” Ja jälleen miehelle, joka sanoi, että hänen täytyy
mennä hautaamaan isänsä ensin, ”Kuka ikinä ei ole halukas luopumaan isästään, äidistään,
sisaristaan, veljistään, jopa lapsistaan, ei ole Minun arvoiseni.”
Perhe, kun Jumala kutsuu, Saatana lähettää työryhmän estämään tietäsi. Yhtäkkiä sinusta tulee
ainoa, joka voi huoltaa perhettä, auttaa vanhuksia, huolehtia talosta, jne. jne. Vihollinen kutsuu
esteitä joka suunnasta saadakseen sinut pysähtymään. Ne ovat asioita, joiden läpi sinun täytyy
raivata tiesi. Mutta entäpä perheen väliintulot? Sukulaiset, joista et ole kuullut kuukausiin,
yhtäkkiä ilmestyvät portaillesi, saadakseen sinut luopumaan seuraamasta sydäntäsi.
Mitä luulette, miltä Jeesuksen äidistä tuntui, kun Hän sanoi… ”Äiti, on Minun aikani. Minun täytyy
mennä.” Maria oli elänyt lihaksi tulleen Jumalan kanssa 30 vuotta ja nyt Hänen täytyi jättää hänet
taakseen. Maria oli täysin mukana Jeesuksen missiossa. Hän tiesi tulleensa valituksi, antaakseen
jonakin päivänä Poikansa, että Hän lunastaisi ihmiskunnan. Millaisessa rakkaudessa hän eli? Hän
rakasti ihmiskuntaa enemmän, kuin omaa äidillistä etuoikeuttaan. Hän halusi Hänen menestyvän,
maksoi mitä maksoi. Maria luopui mitä kallisarvoisimmasta poikansa elämästä ihmiskunnan
lunastuksen vuoksi ja hän tiesi kaiken aikaa, että päivä tulisi, jolloin hänen täytyisi tehdä niin.
Pitäisikö hänen seisoa oviaukossa ja sanoa… ”Poika! Sinä et voi mennä! Sinun täytyy pysyä täällä ja
huolehtia minusta.” Kutsuiko hän sukulaisensa yhteen, tehdäkseen väliintulon, luetellakseen kaikki

syyt, miksi Hänen ei tulisi lähteä? Väittelikö Maria Hänen kanssaan, että Hänen ei tulisi menehtyä
Hänen vihollistensa käsissä? Kritisoiko hän ja tuomitsiko hän niitä, joiden luo Hänet oli lähetetty ja
yrittikö hän saada heidät näyttämään lunastamattomilta?
Minun rakkaat, kun teillä on lapsi, se lapsi on vain lainassa. Jos te luulette, että te omistatte heidät,
teidän tarvitsee puhua Jumalalle. Se lapsi on vain lainattu teille, kasvattaaksenne heidät
Jumalallisiin arvoihin. Ja sitten vapauttaa heidät seuraamaan sydäntään.
Minä seurasin sydäntäni, siksi minua on siunattu tällä palvelutoimella ja lahjoilla, joita Hän on
välittänyt. Aina ei näyttänyt siltä, että se tulisi onnistumaan. Oli paljon sudenkuoppia ja vaikeuksia.
Mutta välittämättä mistään, minä seurasin sydäntäni. Ja sen tekemällä, Hän johdatti minua
paikkaan, missä Hän halusi minun olevan.
Tässä prosessissa, kun olen saanut pyyntöjä heiltä, jotka haluavat tulla Vuorelle työskentelemään
meidän kanssamme, vanhemmat ovat virheellisesti syyttäneet meidän olevan lahko. Sukulaisia on
ilmestynyt tyhjästä varoittamaan heitä, että he tekevät suuren virheen. Pomot myös löytävät vikaa
siinä, mitä oli heidän sydämissään.
Kaikessa totuudessa, ei voida odottaa, että henkilö – joka on valinnut maailman tiet
elämäntavakseen, ja tiedättekö, on sitoutunut siihen, hyväksyisi menemisen missioon ja
vapaaehtoisena rakentavan pieniä asumuksia keskellä erämaata, vain rukoilua varten. Entä, jos he
ovat toinen Jim Jones (=Kansan Temppeli-uskonlahkon perustaja)? Entä, jos he ovat laittoman
seksin kauppiaita? Entä jos he ovat marsilaisia? Voi voi!
Siispä, minun rakkaat, jos te haluatte tulla auttamaan tai mennä jonnekin muualle auttamaan,
aiotteko antaa kenenkään estää teitä? Aiotteko seurata sydäntänne ja Pyhän Hengen johdatusta
vai antaa periksi turvallisemman polun valinneiden sukulaisten tuomitsemisille ja haluille?
Minä menetin ensimmäisen kutsuni aineellisten asioiden ja sukulaisten vuoksi. Mutta 40 vuoden
iässä, minä viimein päätin, että minä aikoisin seurata Herraa ja täysin jättää taakseni
turvavyöhykkeen. Olin saanut tarpeekseni turvavyöhykkeistä. Ja se oli ihanin asia, jonka koskaan
olin tehnyt. Minä en koskaan katunut mitään, mitä jätin taakseni ja minun suhteeni Jeesuksen
kanssa syveni odottamattomiin korkeuksiin. Hän oli niin todellinen minulle. Minä tunsin olevani
Taivaassa, vaikka minä olin Maapallolla.
Se on teistä kiinni, rakkaat. Te päätätte, mitä te haluatte tehdä elämällänne. Katsokaa myös
taaksenne, miten olette eläneet tähän asti – sitten katsokaa eteenpäin päivään, jolloin te seisotte
Herran edessä. Tuletteko te olemaan iloinen vai häpeissänne, kun luovuitte tilaisuudesta palvella
Häntä, pitääksenne muutaman helyn ja ystäviä, jotka ovat vielä maailman mudassa?
Tärkein asia tässä on, että te ette voi ylittää Herraa. On mahdotonta antaa Hänelle enemmän, kuin
mitä Hän antaa teille. Herra, pyydän, jaa Sinun sydämesi kanssamme.
Jeesus aloitti… ” Minä odotan teitä, Minun siunattuni. Minä odotan teidän päättävän, että Minä
merkitsen teille enemmän teille, kuin mikään, mitä teillä nyt on maailmassa. Minä odotan
nähdäkseni, painatteko päälle, sinnittelettekö, erottelukyvyn käytössä ja jopa löydätte, mitä on
kirjoitettuna sydämiinne.”
” Minä kutsun teitä suudelmalla. Se on hellä ja herkkä, koska Minun sydämeni teitä varten on
sellainen. Minä näen teidän päivittäiset kamppailunne maailmassa. Minä näen teidän loppuun
uupumisenne, kun te kartutatte muiden omaisuutta, kun te työskentelette heille. Minä näen
teidän kaipuunne meditoida, mietiskellä Minun Sanaani tunteja ja löytää syvempiä merkityksiä,

kätkettyjä aarteita, niille, jotka etsivät niitä. Minä odotan teidän oivaltavan, että mikään tässä
maailmassa ei merkitse teille niin paljon kuin Minä. Kun te pääsette siihen paikkaan, te ette välitä,
mitä te menetätte.”
” Minulla on monia asioita varattuna niille, jotka voivat ja päästävät irti maailmasta ja kaikesta,
mitä sillä on tarjota. Suurin niistä on kumppanuus aika Minun kanssani. Vapaus levätä Minun
läsnäolossani tunteja. Vapaus rukoilla ja katua kaikkia tuhlattuja vuosia. Ja inspiraatio, jonka Minä
haluan välittää teille uutta elämää varten; työ, jonka Minä haluan antaa teille, kun te
työskentelette Minun kanssani sielujen pelastamisessa. Taivaassa te tulette olemaan rikas. Tällä
Maapallolla, Minä voin taata teille vain Minun Rakkauteni ja kumppanuuteni, kun me
työskentelemme yhdessä tuottaaksemme sielujen sadonkorjuun.”
” Se, mitä Äiti Clare on tekemässä nyt, hän valmistelee paikkaa, joka on erillään maailmasta,
pyhitetty rukoilemiseen. Tehden mahdolliseksi teille luoda ja laajentaa kulkuanne Minun kanssani.
Paikka, jossa voitte syventää sitoutumistanne Minuun ja kuolla itsellenne ja maailmalle.”
” Tämä ei ole yhtäkkinen asia. Se on pikemminkin prosessi, johon Minä kutsun teitä. Se on
luonnollista kasvua uskollisuudestanne tälle Kanavalle, teidän reaktionne sille, mitä Minä olen
teille tähän mennessä antanut. Vaikein asia teille, on päästää irti – päästää irti elämästänne –
päästää irti kavereidenne ja vanhempienne ajatuksista, että kuinka teidän pitäisi elää elämäänne.
Vastineeksi irti päästämisestänne, Minä voin luvata vain Minun Rakkauteni ja Uskollisuuteni
huolehtia teistä. Jos kertoisin teille, mitä edessä on, se pilaisi yllätyksen. Se on Minun sydämeni
mukaista teille ja sen täyttymys, mitä teille on annettu tähän elämään. Kaikki, mitä tarvitaan, on
luottamus ja sitoutuminen.”
” Minä en puhu pelkästään Turvapaikasta. Minä puhun teille kaikille seuraavasta askeleesta
elämissänne. Monet teistä, jotka kuuntelette tätä Kanavaa, tunnette jotakin rauhatonta
hengessänne, jotakin lisää elämäänne, kuin mitä seuraavan kulman takana näyttäisi olevan. Siihen
Minä haluan teidän olevan varautuneita. Varautukaa muutokseen ja tietäkää, että muutos tulee
olemaan parempaan päin.”
” Monet on kutsuttu. Harvat on valittu. Ja vielä harvemmat vastaavat. Minä rakastan teitä kaikkia
samalla tavalla. Mutta Minä pyydän teidän vastaustanne, että Minä voin antaa teille KAIKEN, mitä
Minulla on teille.”

