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Clare aloitti… Täyttäköön Jeesuksen suloinen läsnäolo aina meidät ylitsevuotaviksi, niin että meillä 

ei ole mitään tarvetta ihmisten laakeriseppeleille.  

Tässä maailmassa meitä jatkuvasti haastavat esimerkit, jotka ovat voittaneet vaikeuksia paljon 

enemmän kuin me ja jotka ovat erottuneet joukosta saavutuksillaan. Joskus nuo voitot maksavat 

paljon henkilökohtaisesti, mutta mitä ikinä maailmassa olikin, mikä merkitsi heille paljon, he olivat 

valmiit luopumaan siitä saadakseen unelmansa.  

Hengellisessä elämässä ei ole yhtään erilaista. Me tulemme aina kohtaamaan heitä, jotka 

rakastavat Jumalaa enemmän kuin me tai ainakin siltä vaikuttaa. Heidän uhrauksensa vaikuttavat 

niin paljon suuremmilta kuin meidän ja ehkä ne ovat. Herra on antanut meille nämä 

pyhimykselliset esimerkit, niin että me voisimme innoittua ja jäljitellä heidän hyveitään. Mutta 

paholaiset seisovat yrittämässä aiheuttaa kateuden ja mustasukkaisuuden reaktion. 

Rakkaat, meillä on valinta tehtävänä: juhlia toisten suuria voittoja? Tai mennä pois mököttäen 

mustasukkaisena, jopa sättien Jumalaa, ”Miksei minä? Mitä niin erityistä heissä on?” Mikä 

surullinen asioiden tila. Tässä Jumala on antanut esimerkin juhlittavaksi – ja me olemme 

närkästyneitä ja katkeria? 

Minä olen oppinut salaisuuden välttää tätä myrkkyä kauan aikaa sitten, vaikka Saatana ei koskaan 

luovuta katsomasta tilaisuuksia kiusata minua. Mutta Jumalan kiitos, minä olen valinnut 

harjakomeron Rakastajani kanssa. Minä olen valinnut kuurata Hänen lattioitaan ja kätkeytyä 

pyykkikomeroon, kunnes Hän tulee katsomaan minua. 

Miksi? Koska minä en välitä maailman laakeriseppeleistä tai suosionosoituksista. Minä välitän vain 

Jeesukseni iloiseksi tekemisestä, Hänen suloisesta seurastaan, kun saan pitää Hänet kokonaan. Ja 

niin minä odotan harjakomerossa, sillä aikaa kun toisia kuulutetaan kuninkaallisissa hoveissa ja 

heille annetaan kruununsa.  

Minä olen onnellinen, jos saan nähdä esimerkkejä sieluista, jotka niin täysin kuuluvat Jeesukselle, 

tehden suuria urotöitä Hänen nimessään. Ihmisiä, kuten Heidi Baker ja muut, jotka ovat 

nimettömiä, mutta hyvin hengellisen maailman tuntemia – sekä pahojen että pyhien.  

Mutta silti, löytäen iloa pienuudestani, riittämättömyydestäni, on hyvin vapauttavaa. Minä olen 

vapaa katselemaan sitä suurta rakkautta, jota Kuninkaalla on pientä palvelijatartaan kohtaan, 

ilman kunnianhimon kiinnikkeitä tai kuninkaallisen hovin politiikkaa. Minä haluan rakastaa sinua, 

Jeesus, ja olla täysin sokea sille, mille maailma antaa suosionosoituksia. Jos minä näen hyveen, 

joka on kaukana minusta, minä haluan antaa sille suosionosoituksia, mutta sitten kääntää katseeni 

Häneen kysyen, ”Jeesus, mitä muuta minä voin tehdä sinun hyväksesi?”  

Herra aloitti… ” Sinä olet valinnut viisaasti, Minun kyyhkyni. Todella, sinä olet nähnyt Minun lasteni 

epätavallisia urotöitä ja riemuinnut niistä. Sinä et ole pyytänyt mitään muuta Minulta kuin Minun 

rakkauteni ja kuinka puhdas on se ominaisuus, jota Minä sinussa ihailen?” 



” Kuitenkin sinulla on alueita, joissa voit saavuttaa voittoja. Ne tulevat sinulle helposti, jos kiinnität 

huomiota itseesi harjakomerossa, et katso oikealle etkä vasemmalle, vaan odotat siellä pimeässä 

hiljaisuudessa Minun paluutani.”  

” Clare, kaikki riippuu rakkaudesta. Rakkautta, jota sinä et voi aikaansaada Minua varten. Minun 

täytyy  yliluonnollisesti suoda sinulle armo rakastaa Minua. Mutta he, joille on paljon annettu 

anteeksi, myös rakastavat paljon. Sinä arvostat pelastusta turmeluksesta, mistä Minä olen sinut 

pelastanut. Sinä jatkuvasti saat oppitunteja epäonnistumisistasi Minulta. Ja tästä syystä, sinun 

rakkautesi on syvää ja suurta, vaikka sinä et ota siihen yhteyttä, ennen kuin todella sattuu 

merkitsevää ja sitten se saa sinut polvillesi säälittävässä synnintunnossa.”  

” Kuinka Minä toivon, että te kaikki, Minun Lapseni, pysyisitte tässä alhaisuuden paikassa, mihin 

niin pienet voivat kadota. Kuitenkin moni teistä tavoittelee olevansa yleviä, korkeita ja 

ylevöityneitä. Saanko Minä sanoa, että tämä on vaarallinen mielentila? Pienuus miellyttää Minua 

eniten. Ja on totta, että teekuppi koskettaa Minun huuliani, sillä aikaa kun tynnyri odottaa ulkona 

keräten vettä.” 

” Voi Minun Lapseni, maailma on niin Taivaan vastakohta. Taivaassa kaikki ovat pieniä ja suurimpia 

asemia miehittävät alhaisimmat. Tämän takia Minä notkistin polveni pestäkseni Minun 

opetuslasteni jalat. Suurin teistä tulee olemaan toisten palvelija. Ei niin, että teidän tulisi pyrkiä 

suuruuteen ja ottaa itsellenne toisten palveleminen. Ei, Minä pyydän teitä olemaan aitoja, olkaa 

sitä mitä te todella olette. Pikemminkin teidän tulisi pyrkiä pienuuteen, pienempään ja 

pienempään, siihen että ei ole mitään varastettavaa. Tämä on turvallisin hengellinen paikka olla, 

ollen niin pieni, että jopa demonit välttävät teitä, koska te olette niin vähäarvoisia.”  

” Ei vain se, vaan Minun enkelini ryntäävät suojelemaan pieniä. Pienenä olemisen kaipaaminen on 

arvollinen kunnianhimo. Sellaisena, jonka sydän on niin pieni, että siellä on tilaa vain Minulle. 

Sellaisena, joka on niin tyytyväinen tähän pienuuteen, että mustasukkaisuus ei saa koskaan 

jalansijaa. Te tulette mustasukkaisiksi itseänne suuremmasta. Kuitenkin, jos te kaipaatte olla 

pienempiä ja vähäisempiä, mustasukkaisuudella ei ole jalansijaa olemuksessanne, ja te olette 

vapaita nauttimaan Minusta täydemmin.”  

” Kyllä, Minun pienet teekuppini, pysykää pieninä. On Minun iloni nostaa teidät huulilleni.” 


