
43. Onko teidät kutsuttu taivaaseenostettaviksi vai jäämään auttamaan?  

Jeesus antaa Vastauksen… 

ONKO TEIDÄT KUTSUTTU TAIVAASEENNOSTETTAVIKSI VAI JÄÄMÄÄN AUTTAMAAN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 10. Huhtikuuta, 2015.  

( Clare ) Tänä iltana Herra aloitti vastaamalla katselijan kysymykseen, mikä on aika harvinaista 

Hänelle…  

”Minulla on kysymys sinulle, Still Small Voice (=yhä pieni ääni): Olen katsonut YouTube videon, 

missä oletettu profeetta sanoi, että Jumala paljasti hänelle unessa, että hänet jätettäisiin jäljelle 

auttamaan muita tulemaan Kristuksen luo ja että häntä suojeltaisiin yliluonnollisesti. Minä olen 

tuntenut, että minut myös jätettäisiin jäljelle tekemään Jumalan työtä. Voisitko kysyä Jeesukselta, 

onko tämä ”jäädä jäljelle auttamaan”-oppi totta vai valheellista?”   

Vau, Herra.  

( Jeesus ) ”Tämä on jotakin, josta meidän pitää puhua.”  

( Clare ) Siispä me istuimme alas Hänen kanssaan.  

( Jeesus ) ”Enkö Minä kysynyt sinulta, halusitko sinä jäädä jäljelle?”  

( Clare ) Kyllä, mutta ajattelin, että et ollut tosissasi.  

( Jeesus ) ”Mikset?”  

( Clare ) Ajattelin, että Sinä vain testasit minua.  

( Jeesus ) ”Entä jos Minä olen, jopa nyt?”  

( Clare ) Auts. Minä kohtasin pelkoni lisäkärsimyksistä ja jäljelle jäämisestä. Minä vapisin sisäisesti 

ja tunsin vetoa jäädä, mutta ahdistunut siitä, millaista se olisi. 

( Jeesus ) ”Kyllä, auts. Minä tiedän, mitä sinä tunnet.”  

( Clare ) Oi Herra, tämä on liian paljon minulle.  

( Jeesus ) ”Anna Minun auttaa sinua.”  

( Clare ) Oi, pyydän, tee se.  

( Jeesus ) ”Minä en sanonut, että sinun täytyisi, Minä sanoin, että sinä voisit. Ja sinä pyysit Minua 

tekemään valinnan, siispä Minä tein. Mutta se ei estä vapaata tahtoasi.”  

( Clare ) Siispä… Sinä tarkoitat, että jotkut tulevat tarkoituksellisesti, tahtoen jäämään jäljelle?  

( Jeesus ) ”Tarkoitan.”  

( Clare ) Todellako?  

( Jeesus ) ”Valehtelisinko Minä sinulle?”  

( Clare ) Minun todella täytyy nähdä tämä Pyhistä Kirjoituksista Herra, pyydän?  

Jesaja 55:3-5 & 8-9  



3.Kallistakaa korvanne ja tulkaa Minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja Minä teen 

kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot.                                                                               

4.Katso, hänet Minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi.                                                                                                                           

5.Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, 

rientävät sinun tykösi, HERRAN sinun Jumalasi tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä Hän kirkastaa 

sinut.                                   8.Sillä Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän 

tienne ole Minun teitäni, sanoo Herra.   9.Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat 

Minun tieni korkeammat teidän teitänne ja Minun ajatukseni teidän ajatuksianne. 

( Clare ) Oi, Jeesus tämä on NIIN vaikea… Sinä tiedät, minkä kanssa minä kamppailen juuri nyt.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän.”  

( Clare ) Oi Herra, pyydän, auta minua, pyydän, auta minua… olen pelkuri ja typerys, kun etsin 

asioita, jotka ovat niin paljon yläpuolellani.  

( Jeesus ) ”Clare, Minä olen tehnyt selväksi sinulle, mikä Minun tahtoni sinulle on. Mutta Minä olen 

jättänyt mahdollisuuden oven auki sinulle, jos sinä haluat jäädä.”  

( Clare ) Mitkä ovat vaihtoehdot, jos valitsisin jäädä?  

( Jeesus ) ”Sinä et saisi kirkastettua ruumista, sinä kärsisit aivan kuten kaikki muutkin. Kyllä, sinulla 

olisi suojausta, mutta vain niin kauan kuin sinun missiosi kestäisi. Sinä voisit kuolla kuten kaikki 

muutkin. Todella, tämä ei ole sitä, mitä Minä haluan sinua varten. Clare, se ei ole.”  

”Mutta on joitakin, jotka ovat valinneet jäädä jäljelle. He voisivat saada kirkastetun ruumiin ja tulla 

kotiin, mutta he tuntevat kutsun jäädä. Näille Minun tahtoni on tehdä se, mikä on heidän 

sydämissään tehdä ja kyllä, heille, Minun tahtoni on, että he jäävät. Mutta heillä ei ole mitään 

pakkoa tehdä niin.”  

”Tässä ei ole sankaripalvontaa, Minun Rakkaani. Se ei ole mitään muuta kuin äärimmäistä 

kärsimystä, jos he valitsevat niin. Älä aliarvioi rakkauden voimaa. Mutta Minä sanon sinulle tämän, 

koska sinä olet valinnut Minun Tahtoni, se ei tee sinusta yhtään sen vähäisempää rakastajaa kuin 

he, jotka ovat valinneet myös Minun Tahtoni, tulla jälkeen jätetyiksi.” 

”Minä tiedän, kuinka suurta sinun rakkautesi on Minua kohtaan, teidän molempien ja Minä pidän 

parempana tuoda teidät kotiin, missä tulee olemaan paljon tekemistä, kuten tulet näkemään. 

Minä tiedän sinun motiivisi, Clare.”  

”Ja muille Minä sanon tämän: Etsikää Minua ja etsikää Minun tahtoani teille ennen kaikkia muita 

vaihtoehtoja. Älkää olettako, että teistä automaattisesti tulee sankari, koska valitsitte jäädä 

jälkeen, te voisitte yhä menettää sielunne. Tämä ei ole heikkosydämisille tai sankarin palvojille, 

niille, jotka etsivät mainetta ja kunniaa. Olosuhteissa, joiden läpi teidän täytyy elää, ei ole mitään 

kunniakasta.”  

”Kyllä, sielujen tuominen Minun luokseni, tulee olemaan ihmeellistä ja toiveet täyttävää ja kaiken 

sen arvoista. Mutta aivan kuten Minä pidän parempana, että te tiedustelette Minulta ennen 

paastoon ryhtymistä, Minä pidän parempana, että te tiedustelette Minulta Minun tahtoani teitä 

varten. Älkää hetkeäkään ajatelko, että te olisitte yhtään parempi tai pyhempi, kun valitsette jäädä 

jälkeen – tämä tulee olemaan teidän kukistumisenne ja tuhonne.”  



”Tämä on hyvin vakava asia ja Clare on valinnut tottelevaisuuden, pikemminkin kuin uhrauksen. 

Siksi Minä neuvon teitä valitsemaan Minun tahtoni teille ennen kaikkea muuta. Etsikää Minua ja 

totelkaa.”  

”Älkää ajatelko hetkeäkään, että teitä suositaan armossa enemmän kuin veljeänne, koska te 

valitsitte jäädä tai lähteä. Kaikki teistä ovat yksinkertaisesti numeroita, nollia, ilman Minun 

sisällänne olevaa armoani ja mihin pisteeseen asti te tiedätte Minun tahtoni ja tottelette Minua – 

siihen pisteeseen asti te tulette kasvamaan pyhyydessä. Ei sen enempää, ei sen vähempää.”  

”Ja Clare, Minun rakkaani, sinä olet valinnut viisaasti, tämä on Minun täydellinen tahtoni teitä 

molempia varten. Lepää siinä ja älä salli vihollisen langettaa syytteitä sinulle tai ehdottaa sinulle, 

että olet vähäisempi Morsian, koska valitsit totella sitä, mikä näytti vähemmän vaikealta.”  

”Minä tulen käyttämään sinun opetuksiasi, sinulla on ollut elämänikä virheitä ja epäonnistumisia, 

jotka ovat osoittautuneet hyvin arvokkaiksi muille sieluille, jotka tulevat kohtaamaan samat 

päätökset. Mutta he tulevat saamaan riemuvoiton, koska heillä on sinun ennakkotapauksesi 

inspiroimassa heitä. He tulevat lukemaan, kuinka Minä johdatin sinua ja varustin sinut ja tämä 

tulee antamaan heille rohkeutta jatkaa uskossa.”  

”Minun työni sinulle Taivaassa tulee olemaan vain alku. Siellä sinä tulet löytämään syvän 

tyydytyksen ja mielihyvän siinä, mitä sinulle on järjestetty. Minä tulen palkitsemaan sinut kaikista 

ponnisteluistasi.”  

”On myös mainitsemisen arvoista teille vanhemmille, joilla on aikuisia lapsia, jotka eivät ole 

eläneet Minua varten, heidän täytyy kasvaa ja nousta tilanteen tasalle – siispä älkää tehkö 

päätöstänne perustuen lapsistanne huolehtimiseen, sillä ei tule olemaan mitään merkitystä sinä 

aikana heidän elämissään. Itse asiassa, te tulette olemaan heidän tiellään tällä asenteella.”  

( Clare ) Ezekiel ja minä keskustelimme tästä ja hän siteerasi Johanneksen Evankeliumia 21:20-22… 

”Niin Pietari kääntyi ja näki sen opetuslapsen seuraavan, jota Jeesus rakasti ja joka myös oli 

aterioitaessa nojannut Hänen rintaansa vasten ja sanonut: ”Herra, kuka on Sinun kavaltajasi?” Kun 

Pietari hänet näki, sanoi hän Jeesukselle: ”Herra, kuinka sitten tämän käy?” Jeesus sanoi hänelle: 

”Jos Minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes Minä tulen, mitä se sinuun koskee? 

Seuraa sinä Minua.” 

Sitten Jeesus sanoi minulle… ”Aviomiehesi juuri kiteytti sen kaiken.” 


