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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Tammikuuta, 2017.  

( Clare ) Myöntäköön Jeesus meille armon haluta Hänen nöyryyttään, rauhan paikkaa, joka ylittää 

kaiken ymmärryksen.  

Minä tunnen itseni niin paljon turvallisemmaksi ja paljon enemmän turvassa olevaksi pienimmässä 

paikassa. Ja kuitenkin, liha taistelee sitä vastaan. Erityisesti, kun on jonkun sortin vanhempi ja 

yrittää tuoda Herran viisautta. Se ei ole niin helppoa. 

No niin, minä olen oppinut avioliiton käytännön asioiden kautta, että nöyryys on suurempiarvoista 

kuin se, että aina on vastaukset. Minun oli todella hyvin vaikea hyväksyä sitä, että jouduin 

taipumaan aviomieheni kannalle asioissa, mutta kouriintuntuva rauha laskeutui, kun kunnioitin 

häntä yli omien mielipiteitteni. Toisaalta taas, kouriintuntuva epämukavuuden tunne asettui 

sisälleni, silloin kun en kunnioittanut häntä yli mielipiteitteni. Ja jos hän oli väärässä, Herra antoi 

hänen tietää ja hän tuli takaisin pyytämään anteeksi. 

No niin, sama sydämen tahto on niin tarpeellista kaikissa suhteissa. Ja vastikään olen huomannut 

kovuutta sydämessäni laajennettua perhettä kohtaan, koskien ajattelutapojen erilaisuutta. 

Vihollinen kaipaa luoda erillisyyttä minun perheeseeni, mutta Herra, ollen aina niin valpas, osoitti 

tämän tänään.  

” Minun lampaani kuulevat Minun ääneni ja toista he eivät seuraa.” He tulevat juoksemaan 

poispäin toisesta äänestä. Ja sillä on tekemistä sen tilanteen kanssa, mistä minä olen puhumassa. 

Siis, minä tulin Herran luo, ajatellen, ”Tiedätkö, tässä luultavasti on anteeksiantamattomuutta.” Ja 

minä sanoin, ”Herra, Sinun rakkautesi on niin ihanaa. Kuinka minä EN voisi antaa anteeksi?”  

Jeesus vastasi… ”Haava vaivaa sinua, erillisyyden demonien ärsyttämänä.”  

( Clare ) Herra, kuinka minä pääsen tästä yli? 

( Jeesus ) ” Luovu ylpeydestäsi, Clare. Se on ainoa keino, Rakkaani. Se juontuu ylpeyden juurille. 

Me voimme itse asiassa päästä eroon tästä synnistä aika äkkiä, jos mitätöit sen joka päivä. Sinä 

pyysit tulla tehdyksi nöyremmäksi. Minä olen antanut sinulle siihen työkalut käteesi. Käytä sitä 

nyt!”  

( Clare ) Vau! Joskus minä toivoisin, että Sinä et olisi niin nopea ja uskollinen! Sitten minä voisin 

rypeä itsesäälissä ja tuntea hyvin siitä asiasta… 

( Jeesus ) ” Ja hapattaa kaikki meidän kuuntelijamme?”  

( Clare ) Olet oikeassa, mitätöiminen on paljon parempi vaihtoehto.  

( Jeesus ) ” Minä tulen parantamaan kaiken vahingon, mitä haava on tehnyt, jos sinä tulet olemaan 

uskollinen ja murtamaan ystävyyden ylpeytesi kanssa. Se ei voi pilkata sinua ilman sinun 

suostumustasi. Jo sinä kieltäydyt myöntymästä siihen, vaikka se vain läpsii sinua kasvoihin – minkä 

se tulee tekemään – kun minä sallin suurempia ja suurempia tämän tyyppisiä nöyryytyksiä.  

 



Siispä, jos sinä kieltäydyt olemasta samaa mieltä, demonin täytyy mennä muualle. Pikemminkin, 

sanoisinko tämä linnake tullaan kukistamaan tiili tiileltä, joka kerta, kun sinä mitätöit sen. Minä 

haluan sinun olevan vapaa tästä kerta kaikkiaan, mutta sinun täytyy työskennellä kovasti sen 

eteen.” 

 ” Katsokaahan, Minun ihmiseni, Minä todella haluan teidän olevan vapautettuja tästä ansasta – 

lintuja, jotka liitelevät rakkauden tuulissa, eivätkä ne ole kahlittuja itsesäälin tunkiolle, aiheuttaen 

elämänne ohittavan teidät. Kun te menette sinne, kaikki mitä Minä olen välittänyt teille, 

kahlehditaan myös. Siispä Minä lupaan teille, demonit asettavat ansan teille muiden avulla, ollen 

kokonaan epäkunnioittavia, eivätkä kiinnitä huomiota teihin, sitten he toimittavat teille iskun, 

aiheuttaen torjunnan sydämessänne.” 

” Teidän lihanne, eloonjäämisen takia, haluaa palata iskuun ja sillä hetkellä, kun te viihdytätte 

itseänne sillä haavalla ja ajattelette pahasti heistä, jotka haavoittivat teitä, tai saivat teidät 

puolustuskannalle, juuri sillä nimenomaisella hetkellä he alkavat asettaa betonipylväitä teidän 

sydämiinne. Ja te ja kaikki lahjat, joita Minä olen antanut teille, vajoavat ansaan, kahlittuina 

itsesäälin ja koston kaltereiden taakse.”  

” Lapset, ei ole sen suurempaa haittaa, mikä teille voidaan tehdä, kuin ylpeyden ja närkästyksen 

lisääminen. Te tulette pelaamaan pöytätennistä demonien kanssa kaltereiden läpi tässä itse 

hyväksymässänne vankilassa, jokaisessa vaihtokaupassanne ulkopuolella olevien ihmisten kanssa. 

Te tulette aina etsimään syytä tuomita ja löytää vikaa heistä. Näin hyvät suhteet voidaan pahoin 

tuhota. Jos te olette oikeassa, eikä kukaan kuuntele ja te olette hiljaa, anteeksi antaen ja 

vähätellen ylpeyttä, mikään ei voi koskea teitä ja he vain haaskasivat aikaansa. Vielä kerran, Clare, 

sinä eniten muistutat Minua Minun halveksinnan kruunussani.”  

” Tiedättekö te, että paholaisilla on aikarajallisia toimeksiantoja? Toisin sanoen, alamaailman 

herroilla on agendoja, jotka he haluavat toteutettavan aikanaan – tai muuten. Ja ”muuten” ei ole 

kaunis näky. Siispä, kun te ehkäisette heidän yrityksensä saada teidät linnoittautumaan itsesääliin 

ja kostoon, he ovat vaikeuksissa ylempiensä kanssa. Minä vain sanon tämän teille, että te voitte 

sanoa itsellenne, ”Tuo demoni joutuu suuriin vaikeuksiin, koska minä en lankea tuohon tällä 

kertaa.” 

( Clare ) Herra, minä haluan muistuttaa Sinua Sinun kruunussasi.  

( Jeesus ) ” Oletko varma?”  

( Clare ) En, mutta minä haluan olla varma. Minä olen halukas tulla tehdyksi halukkaaksi olla 

varma.   

( Jeesus ) ” Minä vain torun sinua, rakkain, että sinä muistaisit tämän, kun sinun sydäntäsi alkaa 

särkemään. Muista sitä hyvin pientä nunnaa, joka lähetettiin opettamaan noviiseja, jotka olivat 

juuri tulleet maailmasta ja tulleet sisään nunnaluostariin. Kun hän tuli huoneeseen opettamaan 

oppituntia, yksi noviiseista oli ottanut hänen tuolinsa ja hänellä ei ollut mihin istua. Siispä, mitä 

hän teki? Se on niin toistamisen arvoista. Hän istui lattialla ja antoi heille oppitunnin.” 

” Kuitenkaan mikään oppitunti ei olisi voinut olla kaunopuheisempi kuin hänen valintansa alentaa 

itsensä lattialle niiden keskelle, joilla oli vielä paljon oppimista. Tämä on sen kaltaista nöyryyttä, 

jota teillä pitää olla, vapautuaksenne tästä itsesäälin ja koston häkistä.”  



” Voi, oppitunnit ovat loputtomat, Clare. Todella, on miljoona tapaa tulla nöyräksi. Jotkut ovat 

vähemmän kivuliaita kuin toiset; mitkään niistä eivät ole miellyttäviä sielulle, joka on ylpeyden 

linnakkeessa.”  

” Siispä Minä sanon sinulle, Minun Rakkaani, Minä vastaan sinun rukoukseesi tällä ja sinä tulet 

tekemään hyvin ja jatkamaan eteenpäin. Oikeaan aikaan kaikki tulee selviämään. Sillä välin, sinä 

olet toiminut hyveellisesti ja tuonut sen Minun jalkoihini, etkä ole antanut sille toista ajatusta – 

pikemminkin pitänyt huolta siitä, että et ole tehnyt syntiä ja rukoillut niiden puolesta, jotka ovat 

aiheuttaneet sinulle ahdinkoa.”  

” Minun Lapseni, Rakastakaa, Antakaa anteeksi ja Unohtakaa ja jatkakaa matkaa, kun toiset eivät 

vastaa teille, kuten te olette ennakoineet. Nöyränä olemisessa on paljon enemmän hyvettä kuin 

oikeassa olemisessa. Liittykää Minuun Minun Halveksunnan Kruunussani. Minä pidin tätä kruunua 

koko elämäni, jopa Minun äitini torui Minua katoamisesta. Älkää kuvitelko, että se ei pistänyt, sillä 

se varmasti teki sen.”  

” Mutta kun te, Minun kallisarvoinen puolisoni, pidätte sitä kruunua, Minä koristan sen mitä 

taivaallisemmilla, tuoksuvilla ruusuilla – joiden tuoksu nousee korkealle, jopa Minun Isäni 

valtaistuinhuoneeseen ja tuo mukanaan lupauksen armosta.” 

” Siis, notkistakaa polvea näille oppitunneille, Minun rakkaat. Te ette voi mitenkään hävitä ollen 

pienempi ja nöyrempi. Ja mitätöikää ylpeytenne joka päivä. Minä tulen tekemään loput.”  


