
371. ONKO PAASTOAMINEN TÄRKEÄÄ?...  

MIKÄ ON PALJON VOIMAKKAAMPAA KUIN PAASTOAMINEN 

Jeesus selittää, mikä on voimakkaampaa kuin paastoaminen… Hengellistä sodankäyntiä Osa 5. 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Elokuuta, 2016. 

Olkoon Herramme Jeesuksen rauha ja viisaus kanssamme, Sydänasukkaat. 

No niin, tämä viesti on jatkoa hengellisen sodankäynnin viestiin, joka annettiin eilen. 

Koko päivän minua vainosivat tuomitseminen ja itseinho. Vaikka minä rukoilin sitä vastaan, se ei 

vain lähtenyt. Ja nyt olen juuri saanut tämän Rheman. 

” Pelko, jota sinulla on koskien näitä tehtyjä syntejä kohtaan, on illuusiota ja todellinen paholaisen 

tuoma tuska. Etkö ole tunnustanut näitä syntejä? Mitä sinä sitten pelkäät? Avaa sydämesi 

lopullisesti pyhään ja rajattomaan luottamukseen Jeesukseen. Usko, että Jumala ei ole julma 

tehtävien jakaja, jollaisena pahuuden tekijä esittää Hänet sinulle. Vaan Karitsa, joka ottaa pois 

maailman synnit, esirukoillen meidän pelastumisemme puolesta huokauksilla, jotka ovat liian syviä 

sanoille. ” 

Siis, Hän vain antoi minulle tämän sanan, koska jälleen sisälläni on tämä epämääräinen jyrsintä, 

että minä olen paha. Ja ehkä sillä on tekemistä sen kanssa, että meidän suuntaamme heitetään 

niin paljon tuomitsemista internetissä – se voisi olla se. Muistakaa, että me puhuimme miten, kun 

ihmiset puhuvat meitä vastaan, se on kuin veitset selässämme. Ja me tunnemme sen! Vaikka me 

emme kuulleet sanoja, hengellisesti me pystyimme tuntemaan sen. Ja minä uskon, että se on 

tuotu meitä vastaan aiheuttamaan välimatkaa Jeesuksen ja minun väliin. Koska silloin, kun 

tunnemme itsemme huonoiksi, me häpeämme itseämme, emmekä halua mennä Herran luo. Me 

haluamme piiloutua ja juosta pakoon! Ja juuri silloin meidän pitää juosta Hänen LUO. Siis, kuten 

sanottua, kun ihmiset sanovat rumia asioita meistä, tai kun he ajattelevat rumia asioita, 

hengellisesti se pistää meitä. Vaikka me emme kuulleet sitä. Ja se voi aiheuttaa tämän kaltaista 

tuomitsemista.   

Mutta vihollinen on ikuisesti etsimässä tapoja kiduttaa meitä. Ja äly yksin ei voi sitä lopettaa. 

Hänen Nimessään meidän pitää paeta, ellei Hän salli sitä kärsimyksenä. 

Siispä, nyt minä rukoilen… ” Herra, jos tämä tuomitseminen kieltäytyy lähtemästä, minä tarjoan 

sen Sinulle paasto uhrauksena Saatanan palvelijoiden käännyttämiseksi tällä Maapallolla, että he 

voisivat kokea Sinun rakkautesi ja tulisivat lisätyiksi Jumalan Valtakuntaan, palvellen Sinua loput 

päivänsä. Amen. ” 

Siis, eilen, kun aloitin ylistyshetkeni, aivan ensimmäinen laulu, jonka Hän soitti, oli Karin laulu ” 

Kaunis ” (= Beautiful ), joka on yksi mahtavimmista, puhtaimmista, läheisyyttä heijastavista 

ylistyslauluista ikinä. Se kertoo minulle aina… ” Minä olen täällä! ” Ja tullakseen ymmärretyksi, Hän 

soitti sen kahteen kertaan, ensimmäisen kerran, kun aloitin ylistys hetkeni ja toisen kerran, kun 

olin aikeissa luopua ylistyksestä – Hän soitti sen uudelleen! Siispä minä jäin, tietäen, että Hän 

todella oli paikalla. 

Ja muuten, tämä on oikein huono esimerkki. Vaikka et tuntisi Herran läsnäoloa, ylistyksestä 

luopuminen EI ole hyvä esimerkki! Siis, pyydän, älkää noudattako minun esimerkkiäni tässä!  

 



Mutta Hän pääsi läpi käyttämällä näitä lauluja. Ja heille teistä, jotka eivät ole tuttuja tämän 

tekniikan kanssa, mitä me teemme, on että me laitamme ylistyslaulu listamme soimaan 

sattumanvaraisessa järjestyksessä - ja sillä tavoin Pyhä Henki voi valita lauluja, joita HÄN haluaa 

meidän kuuntelevan. Ja me saamme paljon hengellistä opastusta sillä tavalla. 

Ja yhtäkkiä me olimme istumassa puutarhassani yhdessä… oli yöaika, mutta kukat kukkivat 

kaikkialla. Riippuva sinisade – kauniit, violetit kukkatertut, ja kaiken näköisiä kauniita kukintoja. 

Puutarha tuntui olevan täydessä kukassa. Me istuimme yhdessä penkillä ja Hän piteli minun 

vasenta kättäni ja liikutteli vihkisormustamme Sormissaan ja tuumiskeli sen kauneutta. Ja sanoen… 

” Sinä merkitset niin paljon Minulle, Clare. Niin hyvin, hyvin paljon. ” 

Ja Rakkaat, sivuhuomautuksena tässä sanon. Ymmärtäkää, että kun Hän sanoo näitä asioita 

minulle – Hän tarkoittaa niillä myös teitä. Koska Hän tuntee samoin teitä kohtaan. Pyydän, ottakaa 

ne sydämeenne myöskin. 

Minä olin joutunut tuomittavaksi, koska minä todella luotan minun frappuccinoihini energian ja 

väkevyyden antajana. Ne ovat kotitekoisia, kookosmaidosta ja kasvisproteiinijauheesta – ja ne 

todella ylläpitävät minua hyvästikin neljä tuntia, ja ne maistuvat todella hyvälle, myös! Ja minusta 

tuntui pahalle ja en halunnut luopua niistä saadakseni hengellisiä lahjoja, jotka tulevat 

paastoamisen myötä. Itse asiassa, vihasin itseäni ja kutsuin itseäni rumilla, alentavilla nimillä. Minä 

salaisesti toivoin, että Hän antaisi minulle sanan, että minun pitäisi kääntää sydämeni itseinhosta, 

koska tiedän, ettei se tee kenellekään mitään hyvää. Kun me vihaamme itseämme, me pyrimme 

olemaan hyvin kärttyisiä ja ärsyyntyneitä toisia ihmisiä kohtaan, koska tunnemme olomme niin 

epämukaviksi nahoissamme. 

Tunsin olevani niin hajallaan ylistyksessä, että vain noin 25 minuutin kuluttua olin aikeissa luopua 

tältä illalta. Mutta Hän soitti ”Kaunis”- kappaleen uudelleen ja näin meidät puutarhassa. 

Hän jatkoi… ” Sinä olet niin kaunis Minun mielestäni, niin erityislaatuinen, ja kuitenkin sinä vihaat 

itseäsi kaikista vääristä syistä. Vihaa vain sinun kriittistä, elämää varastavaa, tuomitsevaa 

ominaisuuttasi ja Minä kohtelen frappeasi kuin sitä ei olisi koskaan ollut olemassakaan. Minun 

Rakastettuni, sinä laitat aivan liian paljon painoa frappuccinoillesi. Se mikä tulee sydämestäsi, on 

se, joka merkitsee kaikkea Minulle. Hylkää tuomitseminen, kaikissa muodoissaan – ainaiseksi, ja 

Minä myönnän sinulle paaston frappuccinoillasi. ” 

” Todellakin, kaikki mikä Minulle merkitsee, on sydämen puhtaus ja rakkaus. Paastoaminen on 

ihmeellinen hyve ja keino saada liha nöyräksi hengelle, mutta tuomitsemisen hylkääminen? 

Ikuisiksi ajoiksi? Se on valovuosia edellä mitään fyysistä kurinalaisuutta. ” 

” Sinä olet oikeilla jäljillä, yrittäessäsi luopua siitä, sinä todella olet. Mutta Minä en tahdo sinun 

vihaavan itseäsi, Clare. Juuri niin kuin sanot toisille… ” Vihatkaa syntiä, mutta rakastakaa 

synnintekijää. ” Kuinka voit rakastaa muita, jos huomiosi on niin keskittynyt itsesi vihaamiseen? 

Sinä et voi. Eikä itseinhossa ole mitään hyvettä… paitsi jos lakkaat hupsuttelemasta ja näet itsesi 

Minun peilistäni ja hylkäät ylpeyden ja röyhkeyden. Sitten, vähän itseinhoa ikään kuin mausteeksi, 

sillä pääsee pitkälle. ”  

” Mutta möyriä siinä ja jatkuvasti alentaa itseään, se ei ole tervettä. Se vain kääntää huomiosi 

Minusta itseesi ja Minä tiedän, että et halua sitä, sen enempää kuin Minäkään. ” 

 Voi, Herra, sinä pitelet minun kättäni ja liikutat sormustamme edestakaisin niin hellästi ja 

mietteliäästi. Minä olin niin syvästi otettu. 



 ” Ja niin sinun tulisi ollakin. Minä jaoin syvimmät tunteeni kanssasi. Tunteet, joita eivät sanat, 

eivätkä hienostuneet jalokivet voisi koskaan ilmaista. Tunteilla Minä tulen todellakin kyllästämään 

sinut Taivaassa. Voi, Minä todellakin tulen valtaamaan sinut sinä päivänä, Rakkaani. Kokonaan 

valtaamaan sinut. Kyllä, jopa kuten tein sinä iltana, kun Minun Henkeni laskeutui sydämeesi ja sinä 

vastaanotit minut. Sinä et voi edes arvella, että millaista se tulee olemaan Taivaassa… ei, sinulla ei 

ole mitään mihin verrata sitä. Mutta sinulla tulee olemaan Minun täyteyteni siihen määrään kuin 

voit pitää sisälläsi. ” 

Vau, sitten meidän täytyy jatkaa astiani laajentamista. 

” Todellakin, siinä on koko asian ydin. ” 

” On olemassa sanonta, että: ” Me tulemme aina olemaan täynnä Herraa, siinä mielessä, että 

sormustimen kokoinen astia – se tulee olemaan täynnä. Ja gallonan (= USA: kuiva gallona, 4,4 

litraa, nestegallona 3,8 litraa, UK: 4,5 litraa ) kokoinen astia  - se tulee olemaan täynnä. Ja tynnyrin 

( USA: standarditynnyri 119,2 litraa, öljytynnyri 159 litraa, oluttynnyri 117,3 litraa. UK: 

standarditynnyri oluelle 164 litraa ) kokoinen astia – se tulee olemaan täytetty Herralla. ” Minä 

luulen, että sanonta tulee Therese de Lisieux`lta, joka oli nunna ja eli yli sata vuotta sitten.  

Herra jatkoi… ” Mutta kuten Therese sanoi, että hän ei voinut tehdä suuria uhrauksia tarjottavaksi 

Minulle, mutta että hän pystyi tekemään kaiken Rakkauden motivoimana… juuri kuten hän sanoi 

sen, niin sinunkin tulisi ryhtyä unohtamaan itsesi Minua kohtaan tuntemasi Rakkauden vuoksi. 

Toisin sanoen, sinun rakkaudellasi on niin paljon arvoa, että tuhat paastoa ei merkitse mitään sen 

rinnalla. Enkö sanonutkin, että Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki 

salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta 

jos minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni 

köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se 

minua mitään hyödyttäisi…mutta suurin niistä on rakkaus. ” Ensimmäinen Korinttolaiskirje 13:2-3. 

” Rakkaus parantaa särkevät sydämet, jotka Saatana on häpäissyt valheillaan. Rakkaus ennallistaa 

toivon. Rakkaus tuo rauhaa ja yhtenäisyyttä veljien keskuuteen. Rakkaus on nöyrä ja pitää 

parempana viimeistä paikkaa. Rakkaus on itse se osatekijä, joka pitelee tätä universumia koossa. 

Ilman rakkautta, kaikki luodut asiat, lakkaisivat olemasta olemassa. Siksi, hän, joka rakastaa, jatkaa 

kaiken sen ylläpitämistä, mitä Minä ikinä olen tehnyt ja elää käsi kädessä aikomusteni kanssa, mitä 

Minulla on ihmiskuntaa varten. ”  

” Katsohan, ne asiat, joille sinä ja muut laitatte niin paljon merkitystä, ovat lähinnä vain 

neulansilmä, joka seisoo kamelin rinnalla. Ne merkitsevät niin hyvin vähän, ellei niiden motiivina 

ole rakkaus. Silloin alhaisin ja vähiten merkityksellisin teko saa mittaamattoman arvokkaan 

jalokiven kimmeltävän kauneuden. ” 

” Olkaa tietoisia, Minun lapseni, että kun te laiminlyötte rakastamisen, te laiminlyötte Minut. 

Millään tai kenelläkään ei ole suurempaa vaikutusvaltaa Minun sydämeeni, kuin sielulla, joka 

osoittaa rakkautta joka tilanteessa. Kuitenkin, joskus on tarpeen puhua totuus rakkaudessa ja 

toiset eivät saata ymmärtää, että se tehtiin Minun rakkaudessani. Mutta Minä näen sydämesi 

motiivin. He, jotka rakastavat, ovat Minun kaltaisiani. ” 


