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( Clare ) Voi Herra, minä olen pahoillani paasaamisestani tänään. 

Jeesus vastasi… ” Sinä olet väsynyt. Minä annan anteeksi sinulle, Clare, muista vain, että minkä 

sinä teet näistä vähimmälle, todella, sen sinä teet Minulle. Sen pitäisi helpottaa sinua pitämään 

näkökulmasi ja armeliaisuutesi. ”  

( Clare ) Kiitos Sinulle. Pyydän, auta minua muistamaan se…  

( Jeesus ) ” Kuten tein tänään, useita kertoja? ”  

( Clare )  Voi, sekö olit Sinä?  

( Jeesus ) ” Todellakin. Ja se auttoi, eikö auttanutkin? ”  

( Clare ) Auttoi. Kiitos Sinulle. Minä häpeän itseäni.  

( Jeesus ) ” Sinä olet hyvin inhimillinen. ”  

( Clare ) Herra, mitä on Sinun sydämelläsi tänä iltana? 

( Jeesus ) ” Sinulla on monia, jotka ovat epävarmoja Taivaaseennoston suhteen – sinä et ole ainoa. 

” 

( Clare ) Mitä me teemme?  

( Jeesus ) Pysykää rukoilemassa, katsokaa merkkejä, joita lähetän teille joka päivä, ottakaa 

Rhemoja (Sanat) Raamatustanne, puhukaa Minulle, rakkaimmat. Puhukaa hellästä sydämestänne 

Minulle. Minä olen täällä kuuntelemassa ja Minä lupasin teille, että Minä en koskaan jättäisi teitä 

oman onnenne nojaan. Minä en koskaan luopuisi auttamasta teitä oppimaan kuuntelemaan 

Minua luottamuksella. Minä näen epävarmuuden varjot sydämessänne. Älkää luulko, että kukaan, 

joka esittää rohkeaa, ei olisi kärsimässä samasta asiasta. ”  

” Kristitty yhteisö ei salli heikkoutta, epäonnistumista, pelkoa ja niitä hyvin todellisia 

henkilökohtaisia demoneita, joiden kanssa te kaikki painitte. He ovat niin tottuneita laittamaan 

Pyhien Kirjoitusten laastarin heidän pipinsä päälle, he ovat tottuneet peittelemään ja näyttämään 

julkisivua, millä ei ole mitään tekemistä heidän sisäisten tunteittensa kanssa. Tämä on surullista, se 

saa tietyt ihmiset näyttämään jättiläisiltä ja toiset näyttämään pelkureilta. Minun näkökannaltani 

katsottuna Minä voin keroa teille, että te kaikki olette pelkureita! Siispä hyväksykää se ja olkaa 

rehellisiä toisillenne. ”  

” Olkaa lähestyttäviä, olkaa vilpittömiä, olkaa haavoittuvia, olkaa rehellisiä. Tässä armo menee 

alhaisimpaan paikkaan. Puhdistavat, elävöittävät armot virtaavat Minun valtaistuimeltani alas 

alangoille, pienille, kaikkein pienimmille. Heikoimmille, jotka tunnustavat tarvitsevansa Minua 

enemmän kuin elämää itseään. Nämä ovat niitä, joita Minä vaalin, koska he näkevät itsensä 

sellaisina, kuin he todella ovat Minun silmissäni. ”  

 



” Daavid oli yksi näistä ja hän näki Minut vierellään ja hän tiesi, että hänen merkityksensä Minun 

silmissäni oli jotakin säälittävää. Ja niinpä hän ei tuhlannut aikaa yrittäen tehdä vaikutusta muihin 

suuruudellaan; pikemminkin hän etsi Minua joka tilanteessa leijonista jättiläisiin ja silloin kun hän 

ei turvannut Minuun, hän epäonnistui. Mutta epäonnistumisessaankin hän tuli Minun luokseni 

luottaen Minun rakkauteeni ja Armooni. Hän oli nähnyt sen, voi niin monta kertaa aikaisemminkin 

ja hän tiesi Minun luonteeni. Silloin, kun te ette turvaa Minun viisauteeni, silloin te epäonnistutte. 

”  

( Clare ) Herra, Sinä tiedät, että minä olen ponnistelemassa taas tänään, kuinka Sinä kestät minua? 

( Jeesus ) ” Helposti, koska Minä tiedät, että sinä rakastat Minua ja lopussa Minun Rakkauteni saa 

riemuvoiton. Minä voin nähdä, että sinun vaistosi, sinun viisautesi ovat raivoamassa sinussa ja 

älkäämme unohtako vihollista tässä, hän tekee asiansa. Sinä olet taistelussa, Clare ja sinun ainoa 

toivosi on täysin hylätä itsesi ja luottaa Minuun täysin. Sinulla ei ole paljon matkaa kuljettavana, 

kokeet ja houkutukset, ne tulevat olemaan rajuja, mutta niin kauan kuin sinä pitelet tiukasti kiinni 

Minusta ja siitä mitä Minä olen kertonut sinulle, sinä tulet tekemään sen. ”  

( Clare ) Herra, minä olen vain niin ehdottoman epävarma ajatuksesta, että Sinä tulisit, kun 

kanukat ovat vielä kukassa. Minun vaistoni ja järkeilyni kapinoivat tätä vastaan. Minä olen yhä 

järkeilemässä, että profetiat parantamis seurakunnasta ja visiot, joita Sinä olet antanut minulle, 

että niiden aika olisi ennen Taivaaseennostoa, kuten monet sielut tekevät.  

( Jeesus ) ” Sinä olet järkeilemässä, tämä jälleen sinun ylpeydessäsi ja älyssäsi. Ne ovat vahva 

voima, Clare ja ne vastustavat hyvin paljon pienen lapsen yksinkertaisuutta, kun hän luottaa 

omaan Isiin yksiselitteisesti. ”  

” Mutta sinun sydämessäsi on viisasta sanoa… ”Vaikka Hän saa minut nauramaan, silti minä 

rakastan Häntä. Vaikka Hän hylkää minut virheen takia, silti minä rakastan Häntä – vaikka Hän sallii 

minun epäonnistuvan, silti minä rakastan Häntä.” On kyse ehdottomasta rakkaudesta ja 

luottamuksesta, kuten joku joskus sanoi…” Minä olen Herran pieni pelipallo, Hän voi vierittää 

minut sängyn alle ja jättää minut sinne, Hän voi ottaa koppeja minusta, Hän voi paiskata minut 

seinään, Hän voi laittaa minut hyllylle ja unohtaa minut. Se mitä Hän tekee, sillä ei ole merkitystä. 

Se, että minä olen kokonaan Hänen, sillä on merkitystä. ”  

” Minä olen tarjonnut sinulle Minun Rauhaani, siispä laita sivuun kaikki järkeilysi ja tukeudu 

Minuun koko sydämelläsi. Hylkää omien mielipiteittesi kukkaro. ”  

( Clare ) Pyydän, auttaisitko minua, Herra?  

( Jeesus ) ” Kyllä, Minun Kyyhkyni, Minä todellakin tulen auttamaan sinua. Ja kaikille Minun 

Morsiamilleni Minä sanon, te olette taistelussa juuri nyt, raivoavassa huolen, epävarmuuden ja 

epäilyn taistelussa, enkö Minä viime viikolla varoittanut, että tämä on tulossa? ”  

” Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että uskonne 

kestäväisyys koetuksissa, saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, 

että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset. Autuas se mies, joka kiusauksen 

kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, 

jotka Häntä rakastavat. ” Jaakobin kirje 1:2-4 & 12. 


