188. Jeesus sanoo…
Menkää & Rakastakaa Yhtä Kerrallaan, Tämä on Kutsumuksenne
TÄMÄ ON KUTSUMUKSENNE… MENKÄÄ & RAKASTAKAA YHTÄ KERRALLAAN
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Marraskuuta, 2015.
( Clare ) Minä haluan vain jakaa kanssanne hieman sydäntäni. Pystyimme tarjoamaan puuhellan
yksinäiselle äidille Mesan ulkopuolella. Kuten olen kertonut teille Mesan elinolosuhteet vastaavat
kolmannen maailman elinolosuhteita. Kuormalavoista tehtyjä taloja, pinottuja autoja tai elämistä
rikkonaisissa asuntoautoissa tai vanhoissa linja-autoissa – lasten kanssa.
Ei vettä, ei sähköä. Se on vain uskomatonta. Hyvin, hyvin vaikeat olosuhteet. Monet ovat päässeet
pois huumeongelmista, toiset eivät edes tiedä, ketä heidän isänsä olivat. Erittäin sotkeutuneita
kaikenlaisiin huumeisiin – ja he vain yrittävät täydentää elämäänsä siellä ja olla poissa ”tavallisten”
ihmisten vainon tieltä, kuten he näkevät sen.
Joka tapauksessa, pystyimme tarjoamaan puuhellan tälle äidille ja hän lähetti meille hyvin suloisen,
pienen kiitosviestin, kertoen meille, että hän oli rukoillut Universumia lähettämään hänelle sellaisen.
Hän oli rakentamassa lisähuonetta pieneen asuntoautoonsa ja hän oli rukoillut universumia, että
universumi lähettäisi hänelle lämpöä, koska hänellä ei ollut lämpöä.
Hän ei tunne Sinua, Herra! Se on uskomatonta. Hän luulee, että kourallinen tähtiä ja musta tyhjiö ovat
vastuussa hänen siunaamisestaan. Se vain repi minun sydämeni, nähdä mitä hän ajatteli. Se on
vaivannut minua kolme päivää nyt, aina siitä lähtien, kun sain hänen viestinsä.
Koskee niin paljon ajatella, että tämä nainen on ilman Sinua, Herra! Tässä hän rukoilee Universumia
tai Jumalaa tai ketä tahansa, joka on jossain siellä. Ja koko ajan Sinä katselet alas häneen sellaisella
rakkaudella ja myötätunnolla. Sinä olet siinä hänen vieressään ja hän ei edes tunne, että Sinä olet
hänen kanssaan. Sinä olet kuullut hänen sydämensä jokaisen itkun, Sinä olet laittanut pidot hänen
joka askeleelleen ja hänellä ei ole aavistustakaan Kuka Sinä olet. Kuinka minä voin vain istua tässä
minun mukavassa talossani ja sivuuttaa tämän kaltaisen toivottomuuden? Pyydän puhu minulle…
Jeesus aloitti… ”Oi, Minun Rakkaani, Minun helläsydämiseni, Minä näen Sinun sydämesi halun. Enkö
Minä ole laittanut sitä sinne? Pyydä Minulta ja Minä tulen antamaan sinulle pakanan perinnöksesi.”
( Clare ) Kyllä, Herra, pyydän, anna minulle pakana perinnökseni!
( Jeesus ) ”Mutta tämä on monimutkainen tehtävä, ei helppo kutsumus. Sinun täytyy seurata Minun
jalanjäljissäni, eikä liikkua omillasi. Paljon on pelissä, Clare. Pieniä sieluja, niin hyvin, hyvin pieniä –
syrjäytyneitä, hylättyjä, eivätkä he ole vastuullisia kenellekään. Kuitenkin täynnä suloutta ja paljon
viattomuutta. Epäsopivia maailmaan – ei aina puutteesta, vaan sydämen puhtaudesta ja viisaudesta
he karttavat kaikkia maailman asioita. Ei vain katkeruudesta, vaan tyhjyydestä, jonka he näkevät
maailmassa.”
”Mutta jos sinä aiot palvella heitä, sinä et voi olla maailmallinen, et edes vähääkään. He odottavat
karua Evankeliumia, eivät kiiltävää, kitisevän puhdasta asiaa, joka on myytävänä markkinapaikoilla.”
”Sinulla on tämä sydämessäsi, se on siellä – vähän maailmallisen murskan alle hautautuneena, mutta
ei mahdoton päästä käsiksi siihen. Ymmärrä, että nämä tunteet, jotka sydämessäsi nousevat, ovat
seurausta Minun armoni liikkeestä ja viesteistä, joita Minä olen antanut sinulle. Myös sinä voit
tavoittaa. Mutta vain siten, kun Minä ohjeistan sinua.”

( Clare ) Minä en tiedä edes, mistä aloittaa, Herra?
( Jeesus ) ”Sinulla ovat viestit perustaksi ja se, mikä puuttuu, on kutsu. Kyllä! Kutsu. Heidät täytyy
kutsua. Jätä se Minun käsiini hetkeksi, anna Minun antaa sinulle viesti tälle päivälle.”
”Minun Ihmiseni, monet teidän joukossanne on kutsuttu palvelemaan kadotettuja. Minä olen
pidätellyt teitä monia, monia vuosia, tarkoituksellisesti. Te olette kärsineet suuresti kirkon käsissä ja
ihmisten käsissä, he väittävät tuntevansa Minut, mutta eivät seuranneet Minun tapojani.”
”Te olette nähneet julkisivujen läpi, Hollywoodin tuotantojen läpi, kirkon klikkien ja suosittujen läpi.
Teidät on ohitettu monta, monta kertaa niiden eduksi, jotka näyttävät kiiltäviltä ja puhtailta, mutta
joilla ei ole Minun Sydäntäni. Eikö ole kirjoitettu Minun Sanassani… ”Minä tulen antamaan teille
Minun oman Sydämeni mukaisia paimenia?”.”
”Te olette he, joita Minä olen täydellistänyt tässä kutsumuksessa. Minä olen antanut teille työkalut ja
ymmärryksen tavoittaa kadotettuja MINUN puolestani – ei kirkon, ei tunnustuskunnan, ei minkään
järjestäytyneen uskonnon puolesta lainkaan. Ei, te olette Sydänasukkaita, sieluja, jotka ovat
lepuuttaneet päitään Minun rinnuksillani ja ymmärtävät Minun pienet rakkauden tieni.”
”Minä olen valmistellut teitä. Minä olen antanut teille näkökulmaa Taivaaseennostoon - sellaisen,
jonka Minä haluan teillä olevan. Te tiedätte, että teidän tulee edetä tässä kaikessa, mitä on
sydämessänne, ilman vilkaisuakaan kelloon… kun se lyö keskiyön hetkeä, te tulette tietämään, Siihen
asti, teidän keskittymisenne tulee olla YMPÄRILLÄNNE olevissa. Se, mitä Minä olen aloittanut teissä,
sen Minä tulen saattamaan loppuun. Teidän asianne ei ole tietää, milloin te tulette täydellistymään
kutsumuksessanne; teidän tulee vain seurata sydämiänne.”
”Minä olen käyttänyt paljon aikaa paljastaessani sydämenne, mitkä olivat pakattuina
maailmallisuuden okaisiin. Te olette nähneet ensi kädeltä, tuomitsemisen osallisuuksistanne
Babyloniin ja Egyptiin. Te olette kokeneet ensi kädeltä Minun Rakkauteni teitä kohtaan, se on yli
kaiken käsityksen ja selityksen. Me todella olemme yhtä. Minä olen antanut teille mandaatin tavoittaa
muita – ei uskonnolla, vaan Minun Rakkaudellani. Minun läheisellä ja kasvavalla läsnäolollani teidän
elämissänne ja niiden elämissä, ketä teidän tulee koskettaa.”
”Siispä, tämä on ajankohta asettaa silmät kadotettuihin, hämmentyneisiin ja surkeisiin. On totta, että
veronkerääjät ja prostituoidut ja heidän kaltaisensa tulevat pääsemään Taivaaseen ennen teidän
aikanne Fariseuksia – liike-elämässä harjaantuneita, joilla ei ole läheistä suhdetta Minun kanssani.
Minä olen kutsunut teidät ennen maailman perustamista. Minä olen kutonut kokoon teidät teidän
äitinne kohdussa Minun tarkoituksiani varten. Ja nyt Minä paljastan sen tarkoituksen teille
pohdittavaksi ja valmistellaksenne sydämenne toimintaan.”
”Minä en puhu korkean tason elpymisestä. Minä puhun salatusta elpymisestä, ilman höttöä ja
Hollywoodin hälinää. Pikemminkin jotakin syvää ja yksilöllistä, syvyys huutaa syvyydelle; tyhjyys ja
kaipuu vastaavat Minun Sydämeni Eläviin Vesiin, jotka virtaavat teidän läpi. Tämän kutsumuksen
täytyy versoa läheisyydestä ja kumppanuudesta Minun kanssani. Se ei voi versoa mistään
ihmismotiivista tai laitteesta. Sen täytyy olla puhdasta rakkautta toiminnassa, ilman sekoittumista
maailmaan. Tehty tavalla, joka on vastakkainen maailmalliselle varovaisuudelle; yksi kerrallaan, sitten
yksi ja sitten yksi.”
”Kun Minä osoitan näitä pikkuisia teille, Minä haluan teidän tulevan Minun luokseni ja odottavan
Minun ohjeitani, kuinka lähestyä heitä. Ensin kyllä, lähestykää yksinkertaisilla rakkauden eleillä. Mutta
sitten tuokaa heidät Minun eteeni ylistyksessänne ja rukousajassanne ja odottakaa Minun
neuvonpitoani, kuinka ja milloin tarjota näitä Eläviä Vesiä. Teillä on tarvikkeiden lähde perustamista

varten tällä kanavalla, jota te jatkuvasti voitte osoittaa heille pyhässä viisaudessa. Tulkaa tutuiksi
opetusten kanssa, joita Minä olen täällä antanut ja käyttäkää niitä auttamaan näitä pikkuisia tulemaan
vedetyiksi Minun Sydämeeni.”
”Minä olen odottanut pitkän aikaa valmisteluna teille, että saavuttaisitte sydämenne syvän halun.
Kyllä, Minä olen odottanut. Ja nyt teille jäljellä olevana aikana, menkää ja rakastakaa. Rakastakaa
veljeänne niin kuin itseänne. Vastatkaa heidän kysymyksiinsä, tyynnyttäkää heidän pelkonsa,
vakuuttakaa heidät heidän kauneudestaan Minun edessäni. Opettakaa heille käärmeen tavoista. Heitä
tullaan jatkuvasti vastustamaan, mutta kun te opetatte heille sekä Minun tapani, että pahojen tavat,
he tulevat olemaan voitokkaita ja seisomaan uudestisyntyneinä rakkaudessa, jota ovat aina
kaivanneet, mutta eivät koskaan uskoneet mahdolliseksi.”
”Kulkekaa käsi kädessä toistenne kanssa. Käyttäkää tätä kanavaa tukijärjestelmänä. Kaikki teidät on
tuotu yhteen sydämen vilpittömyyden vuoksi ja koska te olette olleet Sydänasukkaita pitkän aikaa.
Ymmärtäkää, että Sydänasukkaat ei ole nimi, jota on käytetty tunnistamaan teidät liikkeen sisällä. Se
ei ole uusi asia. Ei, ”Sydänasukkaat” on lähinnä selvitys siitä, ketä te olette ja ketä te olette olleet
Minussa hyvin pitkän aikaa.”
”Ne teistä, jotka ovat sidottuja kotiin terveyssyistä – te olette Minun kaikkein voimakkaimpien
suunnan muuttajien joukossa kadotettujen elämissä. Teidän rukouksenne ovat eteenpäin menevän
liikkeen takana oleva moottori – liikkeen, joiden jalat vievät Rakkauden Evankeliumia. Te voitte
rukoilla, kirjoittaa kirjeitä ja seisoa Minun Rakkaudessani, kuin majakka myrskyssä, valottaen toivon
merkkitulella kaikkialla tämän maailman myrskyisillä merillä. Te olette todella kenraaleja ja valittuja,
kantamaan ristiä, jota Minä tarkoitin, kun sanoin ”Nostakaa ristinne ja seuratkaa Minua.”.”
”Siispä, Nyt Minä olen antanut teille Minun Rakkauteni mandaattini. Tulkaa Minun eteeni jokaisen
sielun kanssa pienuudessa ja nöyryydessä ja odottakaa Minun ohjeitani ja voiteluani. Älkää tehkö
mitään omin päin. Pitäkää keskittymisenne pienenä – yksi kerrallaan. Ja teitä ette tule tuntemaan
kiusausta häkeltyä tai tuntea omahyväisyyttä, vain rakastakaa yhtä kerrallaan. Yksi askel rakkautta
täällä, yksi askel rakkautta siellä ja te tulette näkemään, kuinka Minä tulen etenemään ja
kukoistamaan teissä. Laittakaa kaikki riippuvuutenne Minuun ja kun asiat näyttävät mahdottomilta –
tunnustakaa… ”Jeesus, minä luotan Sinuun.”

