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Jeesus aloitti... ”Älä pelkää väärässä olemista. Jokainen on väärässä silloin tällöin.Ei väärässä olo 

ole häpeäksi. On häpeäksi pitäytyä tietämättömyydessä ja ylimielisyydessä. Silti joillakin teistä, 

rakkaat morsiameni, on vielä edessä suuria oppitunteja opittavana ylpeydestä ja sen vaikutuksista 

heihin.” 

 

”Clare, et ole vapaa ylpeydestä, mutta rakastan sinua silti. Silti työskentelen kanssasi. Silti puhun 

kauttasi. Mutta olet valmis myöntämään olleesi väärässä. Ja Minun tarkoituksiini, se on 

välttämätön ominaisuus.” 

 

”Lapseni, seisot ihmisten edessä verhoiltuna moniin lavasteisiin. Minun edessäni seisot 

alastomana. Minä tiedän, milloin seisot ja milloin kaadut. Olen laskenut jokaisen hiuksenkin 

päästäsi, eikö sinun silloin pitäisi avata sydäntäsi niiden ihmisten viisaudelle, joita Minä olen 

lähettänyt sinua opastamaan? Yksikään ihminen ei ole saari Jumalan valtakunnassa. Yksikään 

ihminen ei seiso virheettömänä Jumalan valtakunnassa. Jokaiselle laaja-alaisempaan tehtävään 

asetetulle ihmiselle kehittyy Minun asettamana tukiverkosto, joka auttaa kestämään vihollisen 

kiivaat hyökkäykset.” 

 

”Mutta kaikkein vaarallisin hyökkäys on hajaannus ja sen tärkeimpiä alullepanijoita ovat ylpeys, 

kateus ja pelko. Nämä ovat hyvin herkkiä käyttäytymisen ohjaajia, joita voidaan käyttää oikeissa 

olosuhteissa asettamaan jokainen sielu pois kurssilta. Eikä yksikään ole vapaa niiden vaikutuksesta. 

Sen vuoksi, tarkkaile hyvin tarkasti sydäntäsi, äläkä anna vihollisen ottaa voittoa vähättelemällä 

ainoatakaan seurakuntaa, jonka jäseneksi Minä olen sinut asettanut.” 

 

”Näissä tilanteissa on kolme erilaista lopputulemaa... Seurakunta jakautuu, seurakunta parantuu 

tai seurakunta ottaa askeleen ja synnyttää uusia seurakuntia.” 

 

”Mutta askeleen ottaminen ei tapahdu räikeillä erimielisyyksillä ja argumenteilla. Se tapahtuu 

tunnistamalla uusia nousevia päteviä seurakuntia. Nyt ei ole kyse siitä.” 

 

”Tämä on viholliselle tyypillinen keino jakaa ryhmä uskovia. Jakaa ja erottaa Minun ruumiini 

kaataakseen seurakunnan. Älä ole missään tekemisessä tämän kanssa. Kaikki häviävät.” 

 

”Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän suuressa rauhassa ja veljellisessä 

rakkaudessa. Ja Minä vihaan heitä, jotka erottelevat veljiä. Tuntekaa itsenne paremmin kuin 

vihollinen tuntee teidät. Silloin tämmöistä ei tapahdu. Minä nostan kunniaan seurakuntien äitejä 

ja isiä. Ja jos he ovat menossa kadotukseen heidän virheidensä tähden, Minä tuon heidät takaisin 

totuuteen. Rukoilkaa heidän puolestaan, mutta älkää vähätelkö heitä. Jos he ovat johtajia vain 

etsimässä totuutta, silloin rukoilkaa ja sallikaa Minun korjata heitä – Ja he tulevat korjatuiksi. Jos 

he eivät ole johtajia etsimässä vain totuutta, silloin älä ole missään tekemisissä heidän kanssaan.” 



”Minä olen rauhan ja järjestyksen Jumala. Minä rakennan ja revin alas, sen vuoksi herkisty 

kuulemaan Minun ääntäni ja seiso edessäni nöyryydessä. Tietäen, että olet Minun lapseni ja Minä 

rakastan sinua. Ja jokainen ase, joka taotaan sinua vastaan, on tehoton. Ellet sitten salli sen 

vaikuttaa sisältä käsin.” 

 

”Minä suojelen teitä, rakkaimpani. Minä kutsun teitä uudestaan sitoutumaan totuuteen ja 

pyhyyteen, joka on keskuudessanne, niin että vihollinen ei voi teitä kaataa. Sen vuoksi olkaa 

tarkkaavaisia, olkaa armeliaita, olkaa kärsivällisiä ja olkaa väärässä silloin kun on välttämätöntä. 

Silloin jokainen ulkopuolinen ase on tehoton.” 


