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Pastorin kirje Clarelle & Jeesuksen vastaus pojalleen 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Toukokuuta, 2018. 

Clare aloitti… No niin, rakas Perhe, minä haluan jakaa kirjeen kanssanne. Se on pastorilta, jota 

vihollinen kiusaa epäonnistumisilla. Ja jos Herra sallii sen, siihen on hyvä syy, mutta se ei aina tee 

sitä helpommaksi. Rob kirjoitti minulle itkien apua. 

Hän aloitti… ” Minulla ei ollut tarkoitus antaa itsestäni niin epävakaata vaikutelmaa 

kommentissani. Minulla vain on ollut aalto aallon jälkeen sairautta, paniikkia ja lannistamista. On 

hyvin vaikeaa elää, kun on koko ajan sairaana. Kun voin hyvin, tunnen olevani kuin raketti. Mutta 

minulla on niin monia selittämättömiä terveysongelmia, että tuntuu kuin menettäisin järkeni. 

Puhumattakaan siitä, että kun menen kirkkoon viikolla, minulla on hirveitä paniikki kohtauksia ja 

hermoni ovat loppu. Minä tunnen joka äänen ja paukahduksen kuin maanjäristyksen. ”  

” Minä olen kaikki, mitä minun pojillani on, ja olen vain 39 vuotias. Mutta ollakseni rehellinen, 

joinakin iltoina ihmettelen, että kuolenko unissani. Minä tiedän, että sen täytyy olla demonista… 

se ei ole luonnollista sairautta. Ei vain monikertaisia paniikki kohtauksia ja syvää yksinäisyyttä, 

vaan suunnaton stressi, ne vaativat veronsa. ” 

” Tässä on myös fyysinen puoli, kehoni lämpenee sisältäpäin ja kämmenet ovat kuin tulessa. 

Päässä tuntuu painetta ja migreeneitä on ollut viikoittain. Olen myös nähnyt unia, että lääkäri 

kertoo, että minä tulen kuolemaan. Että minulla on viimeisen vaiheen syöpä. ”  

” Useammin kuin kerran, unet ovat eläväisiä. Ja minä käytän sitomisrukousta. Minä olen 

kauhuissani kuolemisesta ja joutumisesta Helvettiin. Minä olen kauhuissani, että jotakin tapahtuu 

minun pojille, tai että en ole paikalla huolehtimassa heistä. Minä vain luhistun paineen alla. Tällä 

tavoin tunteminen vihastuttaa ja ärsyttää minua koko ajan, ja minun elämän laatuni on niin huono 

ja se vaikuttaa minun poikiini ja he ansaitsevat parempaa kuin sairaalloinen, ärsyyntynyt, vihainen 

isi. ” 

” Olen tullut pitkän matkaa Herran kanssa, mutta kamppailen yksinäisyyden kanssa ja toisinaan 

lankean itse-nautintoon. On niin vaikeaa mennä täydellä höyryllä eteenpäin Herran puolesta, kun 

en pysty kuulemaan Häntä tai viettämään aikaa Hänen kanssaan ja minä olen häpeissäni koko ajan 

– siis minä vältän myöskin Rhemoja, ohjelauseita, koko ajan. ”  

” Pelkään niin paljon lääkäreitä, että en edes halua mennä sinne enää. Siitä on kaksi vuotta, kun 

olen käynyt. Viimeisimmäksi, minulla on ollut keuhko vaivoja. Se alkoi kaksi päivää sitten, ja tuntuu 

kuin ne olisivat tulessa, joten olen panikoinut. Pyysin apua, koska pelästyin niin, enkä halua kuolla. 

En haluaisi vaivata sinua, mutta minä olen kuunnellut nyt kolme vuotta, enkä tiedä mitä muuta 

tehdä. ” 

” No niin, tiedän, että tämä oli erittäin pitkä vastaus, mutta jos vain voisin lopettaa panikoimisen ja 

tuntea oloni paremmaksi, voisin saada aikaiseksi niin paljon enemmän Valtakuntaa varten. Lisäksi, 

tarvitsen Herran lähelleni ja olen varma, että Hän on lopetellut asiat kanssani. No niin, kiitos sähkö 

postista. Se teki tästä kauheasta päivästä hieman paremman. Pyydän, kerro Jeesukselle, että 

rakastan Häntä ja olen pahoillani, että olen laiminlyönyt Hänet. ” 

( Clare ) Siihen hänen kirjeensä loppui. ” Jeesus, onko Sinulla hänelle sanaa? ” 



Jeesus aloitti… ” Pidä kiinni rakkaasta elämästä, Minun Poikani. Pidä Minusta kiinni kaikella mitä 

sinulla on. Tätä ei jatku ikuisesti. Minä todellakin olen puhdistamassa vanhaa tehdäkseni tilaa 

uudelle. Nöyrry näiden koettelemusten närkästykselle USKOLLA, että Minä olen sallinut ne sinun 

hengellisen kasvusi vuoksi. Älä häpeä jakaa kamppailujasi seurakuntasi kanssa. Heidät täytyy 

järkyttää ulos omahyväisestä kristillisyydestä ja palauttaa todellisuuteen. Paholainen taistelee 

pitääkseen kiinni, ja se mitä sinä käyt läpi, sinun katraasi myös käy läpi. Siis, sinä tasoitat tietä. Ja 

miten sinä käsittelet koettelemuksiasi, niin hekin käsittelevät omiaan. ” 

” Minä pyydän sinua johtamaan, ei murskautumaan unholaan – mutta olemaan rehellinen 

hyökkäyksistä ja nousemaan niiden yläpuolelle USKOLLA, että Minä olen sinun kanssasi, enkä salli 

sinua testattavan yli kykyjesi. Sinä et tiedä kykyjäsi, ennekuin saavutat loppusi. Ja koska Minä 

jatkuvasti tuen sinua, ”loppusi” alla on aina turvaverkko. ” 

 ” Nouse ylös ja tiedä, että Minä olen sinun kanssasi. Kokoa luotetut rukoussoturisi yhteen ja ole 

rehellinen heille. Anna heidän tukea sinua rukouksilla ja paastoamalla ja ÄLÄ MISSÄÄN 

TAPAUKSESSA OTA VASTAAN SANAA, ETTÄ MINÄ OLISIN TYYTYMÄTÖN SINUUN. VALHE, VALHE, 

VALHE. Minä olen erittäin tyytyväinen sinuun, ja siksi Minä valmistelen sinua seuraavan tason 

papintoimeen. Mutta ensiksi, vanhan hapatuksen täytyy tulla ulos. Ja mitä siihen tulee, siinä täytyy 

nöyrtyä paljon. ” 

” Minä en ole järkyttynyt sinun lankeamisten takia. Mieluummin, Minä annan ne anteeksi ja 

pitelen sinua oikeasta kädestä auttaakseni sinut ylös jälleen. Ihmiset, jotka ajattelevat, että tämä 

on nuhtelua, ovat ymmärtäneet väärin Minun tieni. Mieluummin, Minä karsin sinua, niin että sinä 

voisit tuottaa enemmän hedelmää. ” 


