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ANTAKAA ITSENNE INSPIROITUA RAKKAUDESTANNE MINUUN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Lokakuuta, 2017.  

Clare aloitti… Herra Jeesus, pyydän, opeta meille, kuinka palautua, kun olemme langenneet ja 

tunnemme, että olemme pettäneet Sinut… Amen. 

Joka tapauksessa… ylistyshetken aikana Herra tuli minulle näkyväksi hengellisillä silmilläni – ja Hän 

oli kaunis. Hän oli jopa pukeutunut hääpuvun kaltaiseen pukuun. Kimmeltävän valkoiseen. Minä 

olin otettu Hänen häikäisevästä kuvastaan ja sanoin… ”Sinä olet niin kaunis, kokovalkoisissa!” 

Jeesus vastasi… ”Vain sinua varten, Minun Rakkaani. Minä pukeudun vain sinua varten.”  

( Clare ) Sinä kimmellät ja loistat, Jeesus!  

( Jeesus ) ”Minä kimmellän ja loistan sinua varten, koska Minä olen niin iloinen ollessani sinun 

läsnäolossasi. Minä tiedän, että kuinka hankalaa on ollut, kun et ole tuntenut olevasi yhteydessä 

Minuun. Mutta ymmärrä, Rakkaani, kärsimyksessäsi – tunnistatpa sinä sen tai et, sinä olet 

enemmän yhdistynyt Minuun kuin jopa nyt. Vaikka sinä et näe sitä, monta kertaa, haurautesi 

vuoksi – Minä kannan sinua. Ne ovat niitä kertoja, kun sinä tunnet huonoutta itsestäsi, maailmasta 

ja siitä, mitä Minä olen pyytänyt sinua tekemään.” 

” Ymmärrä, että Minä olen tehnyt sinulle lupauksen. Sen, minkä Minä olen aloittanut, sen Minä 

TULEN saattamaan loppuun. Sinun tehtäväsi ei ole käydä läpi ankaria paastoja ja 

katumusharjoituksia. Sinun tehtäväsi on vastata, kun Minä kuiskaan… ”Älä syö tätä.” Tai ”sinä voit 

ottaa sen.” Tämä siirtää huomion sinun heikkouksistasi Minuun, minne se kuuluu.”  

”Paastoaminen voi olla epäjumala, vaikka sinulla tässä vaiheessa elämääsi… sitä vaaraa ei ole.”  

” No niin, Minä haluan osoittaa, että paastoaminen ja itsesi näkeminen ankarana, ei millään 

muotoa ole tavoite. Se on vain väline, joka auttaa sinua kieltämään lihalliset halusi, tyhjentämään 

itsesi, tehdäksesi tilaa Minun armoilleni. Toinen vaara paastoamisessa, ylpeyden lisäksi, on sen 

ylisuorittaminen. Jälleen siinä, sinä olet yhä turvassa.”  

( Clare ) Kiitos, Herra. Tuntuu hyvälle nauraa, Jeesus. 

( Jeesus ) ”Se oli Minun tarkoitukseni… Mutta jotkut aloittavat paastoja, jotka ovat aivan liian 

vaativia heidän asemalleen elämässä. Jälleen kerran, Minä en voi auttaa heitä, koska he ovat 

lihassaan.” 

”Etsikää Minua, Minun ihmiseni, ennen kuin teette mitään. Mutta erityisesti niissä asioissa, jotka 

alentavat moraalianne, jos te epäonnistutte. Vihollinen odottaa asemissa, ei kiusauksilla, vaan 

myös odottaen, kunnes te olette heikoimmillanne. Sitten hän iskee kuin kobra, ruiskuttaen 

epäonnistumisen ja vihan myrkkyä. Ja te vajoatte syvälle epätoivoon.”  

”Muistakaa aina, MINÄ TULEN viimeistelemään työn, minkä Minä aloitin teissä. Paastoaminen ON 

tärkeää. Se puhdistaa teidän kiinnikkeenne lihaanne, teidän mieltymyksiinne ja kiinnikkeisiinne. 

Jos teette ruuasta liian hyvää – se päihittää päämäärän.”  

( Clare ) Mutta entä juuri nyt, Jeesus? Ezekiel varoittaa minua, hän on minun suojani. Sinä olet 

järjestänyt sen niin ja minusta on tullut hyvin heikko kieltäessäni itseni. 

( Jeesus ) ”Tee mitä pystyt, Clare. Minä haluan sen olevan Rakkauden lahjan.” 



( Clare ) Se häiritsee minua eniten. Minä rakastan itseäni enemmän, kuin mitä minä rakastan Sinua 

– tai minä iloisesti paastoaisin kaikesta, mistä pidän. 

( Jeesus ) ”Tee pieniä uhrauksia, äläkä yritä tehdä mitään yksiksesi. Inspiroidu rakkaudestasi 

Minuun. Tee pieniä asioita suurella rakkaudella ja ilolla. Tämä saa hymyn Minun kasvoilleni, koska 

sinun motiivisi tulee olemaan puhdas.”  

( Clare ) Mutta Herra, entä tottelevaisuus? Minä tarkoitan, tiukempia paastoja?  

( Jeesus ) ”Sinä olet jo nähnyt, ettet sinä kykene sellaiseen, edes Minun avullani. Siis mieluummin 

kuin kuulisin sinun valittavan, ”Se on liian vaikeaa!” Se mikä on suloista Minun korvilleni – on, 

”Sinulle, Jeesus.” Ja anna jotain pientä Minulle iloisena uhrauksena. Tällä tavalla, sinä et tule 

olemaan niin suruissasi itsellesi asenteestasi ja sinä tulet kasvamaan kyvyssäsi uhrata Minulle. Ja 

ennen kaikkea, sinä et tule loukkaamaan Minua nurisemalla, niin kuin israelilaiset tekivät. ”Maassa 

on jättiläisiä!” Ainoa jättiläinen tässä maassa, Minun Rakkaani, on sinun lihasi.”  

”Mitä sanot? Voitko tehdä tämän?” 

( Clare ) Kyllä, Herra. Minä uskon, että pystyn. Mutta minä tulen aina tuntemaan, että en anna 

tarpeeksi.  

( Jeesus ) ”Ja Minä tulen aina olemaan kiitollinen jokaisesta pienestä palasta, jonka sinä annat. 

Minä olen niin kiitollinen, niin siunattu, niin mielissäni, että sinä ajattelet Minua, että sinä välität. 

Minä en voi hillitä Minun iloani ja haluani tuhlata armoja sinuun, kun sinä kiellät itseltäsi jonkun 

pienen nautinnon rakkaudesta Minuun. Minun sydämeni on niin otettu.”  

”Sinä olet niin takertunut Pyhimyksiin ja muihin, joilla on suuri kuolettamisen lahja. Minä haluaisin, 

että sinä mieluummin olisit takertunut Minuun, antaen Minulle pieniä lahjoja pitkin päivää, kuin 

että pitäisit huomion itsessäsi, arvostellen ja tuomiten itseäsi, koska et paastoa niin kuin se-ja-se. 

On kyse rakkaudesta ja tottelevaisuudesta, ei siitä, että olisi jonkinlainen hengellinen jättiläinen. 

Pikemminkin, jokainen pieni lahja on nouseva sinun Minua rakastavasta sydämestäsi. Sinun halusi 

on miellyttää Minua; sinun halusi tehdä yhteistyötä Minun kanssani, sielujen tuomisessa 

pelastukseen. Ja kun tyhjennät itseäsi, Minä kaipaan täyttää sinua hengellisillä armoilla, jotka 

tuovat sinut ylemmäs ja lähemmäs Minun Taivaan Valtakuntaani.” 

”Pyydän, Minun ihmiseni. Kääntäkää katseenne epäonnistumisistanne ja laittakaa ne Minuun. 

Älkää kukistuko, kun olette loppunne päässä. Mieluummin, uudistakaa uskonne Minussa. ”Minä 

voin tehdä kaikki asiat minun Jeesukseni kautta, hän asuu minun sisälläni ja voimistaa minua.” 

Jatkakaa siitä, mihin jäitte. Mutta aloittakaa uudelleen, tehden pieniä asioita suurella rakkaudella. 

Ja aina pitäkää silmänne Minussa, tietäen, kuinka hyvin kiitollinen Minä olen jopa pienestä 

uhrauksesta, jonka te teette. Tällä tavalla, te tulette säilyttämään nöyryytenne, ettekä tule 

alakuloisiksi itsenne kanssa. Ja te tulette toipumaan nopeammin.”  

”Ei mikään, minkä te teette rakkaudesta Minuun tai sieluihin, jää huomaamatta. Ei mikään.” 


