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HÄIRIÖTEKIJÄT, LOPPUUNUUPUMINEN & TAIVAASEENNOSTO  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 31. Lokakuuta, 2015.  

Herraa siunaa teitä, Sydänasukkaat. Ja minun vain täytyy pyytää teidän anteeksiantoanne, kun en 

ole voinut saada viestiä julkaistuksi ajoissa. Kun viesti etenee, te tulette ymmärtämään miksi.   

Kuten tämän viestin otsikosta voi päätellä, ”Häiriötekijät ja Loppuun uupuminen”, juuri se minulla 

on meneillään. Aina Brunon kuolemasta alkaen, me olemme olleet vähän poissa raiteiltamme, ja 

meillä on ollut kauhean paljon asioita meneillään kiinteistöllä ja tavallaan pesiminen talvea varten 

on alkamassa täällä vuoristossa.  

Eilen illalla, kun olin ylistämässä Herraa, minä tanssin Hänen kanssaan Hengessä, minä näin, että 

me molemmat olimme pukeutuneet keskiyön siniseen ja tähdet tuikkivat kankaassa. Minä 

rakastan keskiyön taivasta kaikkine tuikkivine tähtineen. Erityisesti, kun tulee todella kylmä ja ne 

todella tuikkivat. Minä sain vaikutelman, että olimme pukeutuneet tällä tavalla, koska me olemme 

nyt keskiyön hetkessä. Minä en vain pysynyt kuulemaan Herraa selvästi eilen illalla, koska olin niin 

loppuun uupunut, siksi tänä aamuna ei ollut viestiä. Minä viimein romahdin klo 10:30 (illalla), mikä 

on seitsemän tuntia aikaisemmin kuin mitä minä normaalisti menen nukkumaan! Ensimmäinen 

asia mielessäni tänä aamuna oli saada viesti teille.  

Jälleen ylistyshetken aikana, minä näin, että me olimme pukeutuneet keskiyön siniseen 

kankaaseen, jossa tähdet tuikkivat. Kun olin noin tunnin ylistänyt, aloin nukahtamaan ja 

vaipumaan uneen, kuten tein eilen illalla, mutta Jeesus alkoi puhumaan ja Hän pelasti päivän!  

Hän aloitti… ” Sinulla on ollut muutama rankka päivä, Minun Rakkaani. Sinun päätöksesi lopettaa 

kaikki nämä häiriötekijät, on viisas päätös. Minä lähetin sinulle vapaaehtoisen tekemään näitä 

asioita, ei sinun enää. Minä haluan sinut kokonaan itselleni, onko selvä?”  

Se tuntuu oikealle, Herra.  

” Kysymys kuuluu: haluatko sinä Minut kokonaan itsellesi?”  

Sinä tiedät, että minä tahdon, Herra.  

” Minä tiedän, mutta sinun mielesi vaeltelee… katsohan, jopa nyt sinun mielesi vaeltelee.”  

Kun Hän sanoi sen, toden totta, minä vaeltelin jossakin, mitä olin tehnyt 25 vuotta sitten, josta olin 

pahoillani, että olin tehnyt niin! Voi hyvänen aika, sitä on tapahtunut paljon viime aikoina, minun 

mieleni on ajelehtinut. Luulenpa, että en ole ottanut tarpeeksi Ginkoa. No niin, minä tiedän, mikä 

ongelma on, minä aion jakaa sen, kun tätä jatkuu. Minä en tiedä, kuinka lopettaa se.  

” Anna se eteenpäin auttajillesi tai unohda se. Päästä siitä irti, se on jopa parempi. Nyt, 

jatkakaamme eteenpäin opetusta. Minä rakastan käyttää sinua Minun pienenä koekaniininani, 

marsunani (marsu=guineapig, ”Guinean sika” englanniksi).”  

Mutta Herra, minä luulin, että siat ovat epäpuhtaita? 

 ” Ei marsut, Minun Rakkaani. Ne ovat suloisia ja hurmaavia. Juuri niin kuin sinä, kun sinä juokset 

avuttomasti pienessä oravanpyörässäsi ja itket Minulle, ”Herra, minä en voi kontrolloida mieltäni, 

pyydän, auttaisitko Sinä ja ottaisit tilanteen haltuusi?” Minä niin rakastan sitä. Ja tämä rukous, 

siihen Minä vastaan.” Hän hymyili. 



Hän aloitti… ”Tämä on häiriötekijöiden ajankohta, pinnallisten ja maailmallisten tavoitteluiden ja 

kun Taivaaseennosto tulee lähemmäksi, on yhä varallisempaa antaa mielesi harhautua.” 

” Minun Morsiameni, pitäkää silmänne palkinnossa, pitäkää silmänne Minussa. Älkää salliko 

vihollisen tykittää teitä häiriötekijöillä ja vetää teitä pois tehtävistänne. Te olette aivan liian 

vaarallisia hänelle ja hän etsii kuinka riisua teidät aseista häiriötekijöillä ja yhteisöllisillä 

velvollisuuksilla, joilla ei ole mitään tekemistä pyhyyden kanssa. Jos te seuraatte näitä asioita, 

kyseeseen tulee asiat, kuten” Mitä minä pukisin päälleni? Mitä me söisimme? Missä me 

tapaisimme? Kuinka minä voisin tehdä siitä juhlavaa? Ketä minun pitäisi kutsua? Mitä minun pitäisi 

pyytää heitä pukemaan päälleen?” Ja niin edelleen ja edelleen – loppumattomiin.”  

” Sillä aikaa, kun tavoittelet näitä typeriä asioita, Minut on jätetty riutumaan ilman Minun Kaikkein 

Rakastetuimman Morsiameni seuraa. Minä tarvitsen sinun huomioitasi nyt enemmän kuin koskaan 

ennen. Maailma silti etenee Koettelemusten Aikaa kohti ja Taivaaseennosto on yhä horisontissa. 

Haluatko sinä, että sinut yllätetään tietämättömänä ja ehkä niin kauas houkuteltuna, että sinun 

lamppusi sammuu?”  

” Joka vuosi Minä koen tämän häiriötekijöiden ajankohdan Minun Rakkaani kanssa. Joka vuosi 

Saatana hyökkää Ruumista kohtaan, kun he eivät ole varuillaan, omien häiriötekijöidensä vuoksi. 

Se, mitä sinä olet käynyt läpi, Minun Rakkaani, näinä muutamina viimeisinä päivinä, on vain 

pienoiskoossa se, mitä Minun koko Ruumiini on käymässä läpi. Ja Minä tarvitsen sitä, että sinä jaat 

viimeaikaiset taistelusi heidän kanssaan.” 

Kaikki se, mitä Sinä sanot, on totta, Herra, ja joka vuosi minä yritän olla ajautumatta siihen. Mutta 

tämä viimeisin kuukausi, erityisesti viimeiset pari viikkoa ovat olleet täynnä häiriötekijöitä. Minä 

tunnen itseni niin jakautuneeksi, että minä en voi keskittyä mihinkään. Minä tiedän, että tämä on 

minun vikani, minun haluni vuoksi saada asiat tehdyiksi ennen talvea. 

Saada puut sisälle, saada talon palkit tiivistettyä, puhdistaa savupiippu, jne, jne. Joka päivä on 

jotakin erilaista. Ihmisiä ilmaantuu tänne työskentelemään talon etupuolella, mikä ei todella ole 

minun huoleni, siispä minä voin jättää kaiken sen toiminnan huomiotta, mutta varaston 

järjestäminen asioille, joita meidän täytyy siirtää talosta ja järjestää ja sen sellaista.  

Se on hyvin, hyvin turhauttavaa, koska minun pitää herätä todella aikaisin, vain 6 tai 7 tunnin 

unien jälkeen, kun minä tarvitsen 9, ohjaamaan auttajia. Tuloksena, minä en ole saanut 

tarvitsemaani unta ja eilen illalla minä vain romahdin. 

Mutta kaikkein pahin asia on, että näillä asioilla ei ole mitään tekemistä palvelutoimeni kanssa. 

Minä istun alas rukoilemaan ja välittömästi mieleni kimpoaa toiseen suuntaan: ”Entä varasto? Entä 

maali? Entä tahra? Katto? Ja rekisteröinti? Entä se, mitä tein 30 vuotta sitten… oi voi, minä toivon, 

etten olisi tehnyt sitä!” Ja se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu! Jeesus parka! Minä en saa pidetyksi 

huomiotani Hänessä minuuttia kauempaa kerrallaan, ennen kuin minä taas ajelehdin johonkin. 

Minä tiedän, että tämä on sodankäyntiä ja aseet ovat täydellisyyden tavoittelua 

ympäristössämme… pesimisvaisto, jonka vuodenajan vaihtuminen tuo esiin, ja se saa aikaan 

ajatusten harhautumista ja johtaa jakautumiseen. Ja mieleen, joka ei voi olla hiljaa ja pysyä Herran 

läsnäolossa.  

Yksi tekniikka, jonka Herra on antanut minulle näitä häiriötekijöitä varten, on, että välittömästi kun 

jotakin tulee mieleen, kirjoita se ylös paperinpalalle ja jätä se mielestäsi! Sitten se voi poistua 

päästäsi, koska se on listassa myöhemmin tehtäväksi. Se auttaa, ainakin siinä asiassa.  



Mutta vaikka minä teen sen, on kuin olisi oravanpyörässä, ympäri ja ympäri ja ympäri. Minun 

mieleni ei vain voi keskittyä uudelleen Herraan. Kuinka minä pääsen siitä irti?!  

Jeesus aloitti jälleen… ”Kutsumalla Minua, Minun Rakkaani ja tekemällä vakaan päätöksen 

sydämessäsi, että sinua ei tulla vetämään sivuun raiteiltasi. Sinä et tule sallimaan itseäsi 

houkuteltavan lisä projekteihin ja pois Minun Sydämestäni. Sinun täytyy tehdä vakaa muutoksen 

aikomus, että sinä et tule lankeamaan syöttiin ja juoksemaan sen perässä.”  

” Minun Morsiameni, tämä on vuodenaika, jolloin vihollinen käyttää teidän kiireellisiä töitänne ja 

yhteisöllisiä velvoitteitanne, vetääkseen teidät kauas raiteiltanne. Hän suunnittelee strategisia 

hyökkäyksiä tähän aikaan vuodesta, koska hän tietää, että te ette ole valppaita. Monet, monet 

pahat asiat alkavat, kun teidän huomionne ovat muissa asioissa. Mutta pahin vahinko tehdään 

meidän suhteellemme ja teidän lamppunne tyhjenevät vaarallisesti sammumisen partaalle. 

Pyydän, kieltäytykää kutsusta leppymättömästi tavoitella tämän maailman asioita.”  

” Laittakaa Minut ykköspaikalle tärkeysjärjestyksessänne ja jäljelle jäävänä aikana huolehtikaa 

perusasiat, sillä te ette tiedä hetkeä, jolloin Minä olen tulossa.” 


