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KUN PALVELUTOIMESTA TULEE EPÄJUMALA & SAATANAN JUONET TEIDÄN EROTTAMISEKSENNE 

MINUSTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. Elokuuta, 2019.  

( Clare ) Sinun armosi ovat uudet joka aamu. Kiitos Sinulle, Jeesus, kun huolehdit meistä niin hyvin.  

No niin, ensiksi minä haluan sanoa, että on ollut toinen päivä, kun on pitänyt hoitaa ympärilläni 

olevia asioita melkein välittömästi. Eivät aivan kaikki asiat olleet niin, mutta monet asiat olivat. Ja 

se ikään kuin viskeli minua ympäriinsä. En koskaan onnistunut pääsemään syvälliseen ja ihanaan 

kumppanuuteen Herran kanssa, sellaiseen kuin minä olen tottunut aamuisin. Ja minusta tuntui 

pahalle, sillä joka kerta, kun yritin seuraavaa tehtävää, mitä piti tehdä ja minä tiesin, että Hän oli 

odottamassa minua. Ja minä en pystynyt lopettamaan! Siispä, minä kysyin Herralta… ”Mitä Sinulla 

on sydämelläsi tänä iltana, Jeesus.”  

Jeesus aloitti… ”Sinä olet, Rakkaani. Minä kaipaan sinua, Clare. Mikä sinulle on tullut, Rakkaani?”  

( Clare ) Maailma? 

( Jeesus ) ” No niin, ei tarkalleen. Enkö Minä ole odottamisen arvoinen?” 

( Clare ) Kyllä, Herra. Sinä olet.  

( Jeesus ) ” Miksi sitten et voi odottaa? Miksi et voi istua hiljaa ja odottaa Minua?”  

( Clare )  No niin, minä tunnen, että me olemme edistyneet hieman… 

( Jeesus ) ” Saaneet asioita tehdyiksi?” 

( Clare ) Kyllä, sarjan asioita. Päättelemättömiä asioita. Kyllä, minä tunnen, että me olemme 

saamassa tehdyiksi asioita. 

( Jeesus )” Ja tämän takia sinä pidät Minua odottelemassa? Minä todella ymmärrän sinua. Paljon 

paremmin kuin sinä itse ymmärrät itseäsi. Yhtä asiaa täytyy pitää silmällä: kun tunnet olosi 

paremmaksi, älä hypi seinille, vaan sovella itsesi Minun sinun eteesi laittamaan työhön. Ennen 

kaikkea: rukoukseen.”  

( Clare ) Todella, Herra, minä olin tuskin uskoa, että Sinä puhut minun kanssani, minun ajatukseni 

ovat harhailleet niin paljon tänään. Ja aikaa on kulunut periksi antamiseen asialle toisensa jälkeen. 

Minä en vain ansaitse Sinun kumppanuuttasi.  

( Jeesus ) ” Vanhempana, mitä sinä teet, kun sinun lapsesi menettää näkyvistään sen, minne hän 

on menossa? Mitä sinä teet, kun he ovat menossa väärää polkua?”  

( Clare ) Minä rukoilen ja järkeilen heidän kanssaan. 

( Jeesus ) ” Siis miksi Minun pitäisi juosta sinun luotasi tai kääntää selkäni sinulle, kun sinä todella 

haluat lopettaa tämän pakonomaisuuden? Pitäisikö Minun tehdä itseni jopa enemmän 

luoksepääsemättömäksi. Vai pitäisikö Minun olla juuri sinun vierelläsi valmentamassa Sinua?” 

( Clare ) Minä ymmärrän… minä huomaan sen. Mikä ihmeellinen Jumala Sinä oletkaan, Jeesus! 

Kuinka kukaan voisi olla rakastamatta Sinua?  



( Jeesus ) ” Hyvin yksinkertaisesti, he eivät tunne Minua. He tietävät, mitä toiset ovat sanoneet 

Minusta, mutta he eivät lue Raamattua. He pelkäävät sitä, siispä he eivät koskaan opi kuinka hellä 

ja lähestyttävä Minä voin olla sielulle, joka on horjumassa.” 

” Mutta Minä haluan sinun tunnistavan, että sinä myös roikut Tuomitsemisen pilven alla. Se toimii 

kahdella tavalla. Se saa aikaan väärän syyllisyyden kiilan välillemme. Ja se saa aikaan pakonomaista 

käytöstä, joka saa sinut välttämään Minua, koska sinulle kertyy enemmän ollaksesi liian kiireinen 

Minua varten.”  

” Tässä ei ole mitään uutta sinulle tai kenellekään Sydänasukkaalle ja se on vihollisen laskelmoitu 

taktiikka, erottaakseen meidät. Ylenmääräinen työ on toinen. Kun tekee enemmän kuin on 

tarpeellista, se on myös hajota ja hallitse taktiikkaa.”  

( Clare ) Tämä on mielenkiintoista, rakkaat. Minä sain tämän nimenomaisen Rhema-viestin tänään. 

Tämä on minun laatikostani, jossa on luultavasti hyvät tuhannen korttia, joita minä olen kerännyt 

ajan saatossa, kirjoittaen ylös Pyhiä Kirjoituksia ja sanoja Herralta. Se sanoo… ”Yksinkertaista. 

Luovu tarpeettomista haluista. Opettele elämään vähemmällä ja sinulla tulee olemaan aikaa 

Minulle. Käännä selkäsi kaikelle, mikä uhkaa tulla sinun ja Minun väliin. Minä tulen auttamaan 

sinua. Älä anna epäonnistumisten lannistaa sinua. Minä olen sinun kanssasi tässä.” 

Mutta kuinka, Herra? Minä tunnen oloni niin hyväksi, kun se mikä on roikkunut pääni päällä, on 

vihdoinkin saavutettavissa ja minä pystyn viimeistelemään sen. Siispä, minä nousen aamulla ja 

ympärilläni on päättelemättömiä asioita, mitkä saavat minut haluamaan käymään käsiksi niihin, 

kunnes ne on kaikki puhdistettu ja loppuunsaatettu.  

( Jeesus ) ” Minä pitäisin paljon parempana, jos jättäisit sen viimeistelemättä ja tuhlaisit aikaasi ja 

huomiotasi Minuun. Minä ymmärrän, mitä sinun sisälläsi on meneillään paljon paremmin kuin 

sinä, Minun Rakkaani. Ja sinä olet menossa haaleuden tielle. Vaikka sinä ajattelet Minua jatkuvasti, 

sinun mielesi jatkaa olemista varattuna sillä, mitä on meneillään meidän suhteemme ulkopuolella, 

eikä sydämessäsi Minun kanssani.”  

” Näin palvelutoimesta tulee epäjumala. Valittu sielu alkaa työntämään Minua sivuun ja antamaan 

Minun odottaa, niin että hän voi odottaa muita ja palvella. Kyllä, palveleminen tuntuu hyvälle. 

Tuntuu hyvälle auttaa sielua armolla ja näkemyksellä. Ja se hyvän olon tunne voi olla juuri se asia, 

joka viettelee sinut maailmaan. Rukouksesta tulee tylsä ja ikävystyttävä verrattuna asioiden 

tehdyksi saamiseen ja toisten kanssa kommunikointiin.”  

” Rakkaat, ei ole väliä sillä, onko se teidän aviomiehenne, teidän lapsenne, teidän 

palvelutoimenne, teidän kotityönne. Mikä ikinä se onkaan, jolla te työnnätte rukouksen syrjään, se 

on teidän epäjumalanne. Saatana on hyvin lahjakas ottamaan niin sanottuja ”Hyviä” aktiviteetteja 

ja yllyttämään teitä tekemään niitä, kun teidän pitäisi rukoilla. On tietty loppuunsaattamisen 

tunne, joka tyydyttää lihaa ja sielua, kun ne ovat kiireisiä. Olkaa varuillanne, kun sanotte… ”Voi, 

tuntuu niin hyvältä, kun viimein sain tämän tehdyksi. Herraa ei haittaa. Minä rukoilen huomenna.” 

” Kyllä Minua haittaa. Hyvin, hyvin paljon. Minulla oli lahjoja teille, joista te ette tienneet mitään. 

Minä tarvitsin teidän hellää kosketustanne Minun poskellani, teidän rakkauttanne ja 

huolenpitoanne. Aika on teidän kaikkein kallein hyödykkeenne. Se on jotain, mitä ei koskaan voida 

saavuttaa uudelleen, kun se on menetetty. Minä kaipaan, että te tuhlaatte aikaanne Minuun. Minä 

kaipaan, että te välitätte tarpeeksi, että te olette halukaita odottamaan hiljaa Minun 

lähestymistäni, jopa päiviä, jos on tarpeellista. Innokkaasti odottaen – ei ikävystyneenä ja 

halukkaana olla aktiivinen.” 



” Se, minkä uhreiksi te joudutte, on hyvin yleistä kaikille miehille ja naisille. Vaatii todellisia 

ponnistuksia lopettaa tämä tapa. Se on hyvin samanlainen kuin pitkä tankkeri, joka aloittaa 

pysähtymisen kuusi mailia ennen laituria.”  

( Clare ) Herra, minä tarvitsen sinun apuasi, epätoivoisesti. Vain Sinä voit tehdä tämän asian 

minussa. 

( Jeesus ) ” Hyvin sanottu. Mutta sinulla on toinen puolestapuhuja Taivaassa, hän tuli mestariksi 

Minun odottamiseni taiteessa. Hänen nimensä on Maria ja hän rakastaa sinua kovin. Pyydä häntä 

rukoilemaan puolestasi, Clare, aivan kuten pyytäisit Carolia rukoilemaan puolestasi. Pyhä Henki vie 

sinun pyyntösi hänen hellään sydämeensä ja hän tulee nostamaan sinut Minun luokseni. Sinä 

tiedät, että Minulle hän on vastustamaton. Kun Minä näen hänen huolensa, se ruokkii Minun 

haluani auttaa, aivan kuten Kaanaan häiden päivinä. Hän tulee myös kuiskaamaan sinun korvaasi, 

kun sinä olet menossa väärään suuntaan. Sitä kutsutaan Marian moninkertaistajaksi. Sinä 

rukoiletja hän rukoilee ja paljon suosiota vapautetaan, että saavutettaisiin pyhä päämäärä, joka 

painaa raskaasti Minun sydäntäni, rakas. Pyydän, Clare. Yritä parhaasi siinä. Minuun sattuu, kun 

Minä en näe sinua ja kun Minä en voi tuhlata sitä, mitä Minä haluaisin antaa sinulle, sinun päällesi. 

Pyydän. Yritä parhaasi.”  

( Clare ) Kiitos sinulle, Herra. Minä tulen tekemään sen, kestämään Sinun armollasi. 

( Jeesus ) ” Minun armoni on aina kanssasi parhaaksesi. Aina. Sinun tarvitsee vain kutsua Minua ja 

Minä vapautan sitä kauttasi. Ole rauhassa, rakas. Sinua rakastetaan suuresti. Ja asiat, joiden 

saaliiksi sinä lankeat, ovat tavallisia kaikille ihmisille.” 


