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ÄLKÄÄ KOSKAAN OLETTAKO MINUN ARMOANI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 26. Tammikuuta, 2017. 

Clare aloitti… Herra, tämä on ollut mätä, kurja, mahdoton päivä. Minä ymmärrän, että minulla on 

ollut siihen suuri osuus, mitä minä olen tehnyt tällä viikolla, ollen kotihullu, pakko-oire häiriöinen. 

Mutta minä en ymmärrä tätä päivää. Minä halusin kunnioittaa sitä, mitä minä tunsin, että sinä olit 

sanomassa, mutta tulostin ei toiminut. Pyydän, puhu minulle.  

Jeesus aloitti… ” Minä en ole unohtanut sinua, Clare, mutta oletko sinä unohtanut Minut? Älä 

vaella viereltäni, älä hetkeksikään. Pysy tässä, pää Minun sydämelläni, äläkä vaella. Pyydän, 

tukeudu Minuun.”  

Sitä minä haluan koko sydämestäni, Herra – mutta asioita vain ilmestyy.  

” Ja sinä lankeat niihin, Minun Rakkaani. Todella, sinä olet helppo saalis. Paholaiset ovat pelanneet 

sinulla pöytätennistä, saaden sinut juoksemaan edestakaisin, hoitaen yllättäen syntyneitä 

ongelmia. Anna niiden olla, sinulla on parempaa tekemistä. Sinä et näe, kuinka paljon nämä 

voimat vaikuttavat sinuun. Mutta KAIKKI, mikä vie sinut pois Minun luotani, olipa se kuinka 

hyveellinen tahansa… juuri nyt se on ansa. Lakkaa lankeamasta näihin ansoihin. Sinä olet 

vakavassa vaarassa antautua arvottomille vaatimuksille.”  

” Sinun täytyy ryhdistäytyä ja lopettaa tämä.” 

Minä ajattelin latteaa lasagnea, jonka minä vedin pakastimesta ja aioin lisätä siihen jotakin – 

pakastepinaattia ja täytteitä. Jopa, kun minä keräsin aineksia, minun omatuntoni sanoi minulle… 

”jälleen uusi ansa, mene takaisin rukoilemaan, sinulla on jo syötävää.” 

Jeesus kiilasi väliin jälleen… ”Minä pitäisin parempana, jos et tekisi sitä juuri nyt, se on taas uusi 

ansa. Etkö sinä näe sitä?”  

Kyllä, luulenpa, että näen. Kaikki minun tämänpäiväiset Raamatun ja pyhän kirjan lukemiset 

puhuivat, kuinka Israelilaiset suututtivat Herran aviorikoksillaan. Minä toivoin, että se ei olisi ollut 

minusta… mutta ne olivat minusta. 

Jeesus jatkoi… ”Syö, mitä on jääkaapissa, äläkä ryhdy kokkaamaan. Jälleen kerran, sinun täytyy 

pitää vapaaehtoisesi kiireisenä todellisessa työssä. Ei enää sivuhommia. Pyydän, mennään 

eteenpäin.” 

” Tarpeeksi on tarpeeksi. Palatkaamme perusasioihin. Nämä ovat testejä, Minun Rakkaani 

Todellisia testejä. ”Hyppääkö hän uudelle sivupolulle ja suoraan ansalankaan vai kääntyykö hän 

pois ja pysyy Minun kanssani ja on uskollinen.” 

 ” Kuten sinun aviomiehesi sanoi sinulle, ”Käänny pois näistä asioista, jotka kutsuvat sinua.” Sinä et 

ole ainoa, joka läpikäy näitä asioita. Vihollinen on aloittanut laajan sodan häiriötekijöillä Minun 

Ruumistani vastaan, pitääkseen heidät pois vakavasta rukoilemisesta ja töistä, joihin Minä olen 

heitä kutsunut.” 

” Asiat, jotka Minä haluan julkaista teille ovat hyvin tärkeitä Minulle ja armot virtaavat hyvin 

vahvoina juuri nyt ja teidän kaikkien pitää päästä Minun armoni jouhevaan virtaukseen ja mennä 

virran mukana. Vihollinen yrittää potkaista tiedät pois ja johdattaa teidät turhille reissuille.”  

” Kysykää itseltänne… ”Onko tämä ehdottoman kiireellisen elintärkeää vai voiko se odottaa?”  



” Antakaa Minun antaa teille esimerkki… sähkölaskunne maksaminen ennen kuin teiltä katkaistaan 

sähköt, on ehdottoman elintärkeää. Vuotavan hanan korjaaminen voi odottaa. Lämmön 

lisääminen ennen kuin talo kylmenee, on elintärkeää; Lasagnen tekeminen viikoksi ei ole.”  

Minä aioin jatkaa sitä vihanneksilla ja Herra sanoi… ”Minä haluaisin, että ET tekisi sitä. Syö sitä 

mitä olet valmistellut ja keskity Minuun.” 

” Minä en voi painottaa tätä tarpeeksi. Terveen järjen pitäisi kertoa sinulle, että ei tulisi ottaa 

kaikkea sitä ruokaa pakastimesta, vaan tulla toimeen sillä mitä on.”  

” Minä haluan teidän tietävän, Minun ihmiseni, että Minä en kiistele sielun kanssa ikuisesti. Jotkut 

kuluttavat koko elämänsä roikkumalla kapealla armon kaistaleella. Sitä voidaan venyttää 

katkeamispisteeseen – kunnes Minä laitan sielun takaisin hyllylle ja etsin toisen, joka on Minun 

armojeni arvoinen.”  

” Älkää koskaan olettako Minun Armoani. Se, minkä Minä saattaisin antaa anteeksi, Minun Isäni 

saattaa määrätä loppuvaksi. Te ette halua olla siinä paikassa. Se on valtava erämaa ja tuskin vettä 

ollenkaan. Siellä skorpionit pistävät ja käärmeet kiemurtelevat ja sielu, joka on työskennellyt tiensä 

siihen paikkaan, kärsii vaikeita katumuksen tunnonvaivoja. Siispä, Minä pyydän teitä kaikkia – 

olkaa tarkkaavaisia Minun armoni suhteen, älkääkä ottako Minua itsestään selvyytenä.”  

” Katsokaahan, sillä korkeudella, mille me olemme kiipeämässä, on hyvin kovia tuulia ja ne ovat 

hyvin voimakkaita. Teidän päätöksenne käyttää suurta viisautta ja totella Minua täytyy olla 

suurempi.”  

” Sen sanottuani, Clare, sinä tulet selviämään. Sinä todella tulet, Minun Rakkaani, mutta sinun 

täytyy soveltaa itsesi nyt, juuri nyt, paljon voimallisemmin vihollisen vihjailuita vastaan. Se on 

sinusta kiinni, Minun Rakkain, se todella on sinusta kiinni.” 

” Nyt Minä myönnän sinulle Minun anteeksiantoni. Pyydän, nousen pakko-oireisuuden kuopastasi 

ja kulje Minun kanssani rauhassa, ilossa ja autuudessa, kun me rukoilemme ja luomme yhdessä. 

Minä rakastan sinua. Minä rakastan jokaista teitä, Sydänasukkaat – yli sen mitä te voitte käsittää 

tai te kuolisitte siihen paikkaan. Ne, joita Minä rakastan, niitä Minä kuritan.”  

” Siispä kaikki te, Minun hienostuneen kauniit Morsiameni, soveltakaa itsenne armoihin, joita Minä 

olen välittämässä teille ja älkää salliko vihollisen viskata teitä ympäriinsä kuin jalkapalloa. Joka 

kerta, kun teidän huomionne häiriintyy, he saavat pisteitä ja tekevät maalin. Ja te jäätte jälkeen 

Minun tahdostani. Älkää päästäkö niitä voittajan asemaan. Tapelkaa heidän kanssaan kaikella 

voimallanne ja armoilla, joita Minä annan teille. Loppujen lopuksi, onko niin vaikeaa sanoa EI? 

Minä lasken sen varaan, että te teette niin. Katsokaa poispäin ja sanokaa EI! Sitten ottakaa Minun 

kädestäni kiinni ja me kuljemme yhdessä kunniakkaisiin töihin, mitä meillä on tehtävänä toinen 

toistemme kanssa.”  

” Älkää antako huomion harhauttamisen korkeiden tuulien puhaltaa teitä pois kurssiltanne.” 


