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LAPSENI, SINÄ KATSOT NYT PYHYYDEN HUIPPUKOHTAA
Isä Jumalan ja Sisar Claren sanoja, 21. Tammikuuta, 2020.
( Clare ) Siunattu ja suuresti ylistetty on meidän Isä Jumalamme; ystävällinen, hellä ja
pitkämielinen on Hänen Sydämensä. Kiitos Sinulle, Isä, että opetat meille Sinun tapojasi. Pyydän,
välitä meille rohkeutta seurata niitä. Amen.
Voi, kuinka minä haluan jakaa sydämeni ja kamppailuni kanssanne, Sydänasukkaat! Näitä osia
itsessäni minä kyseenalaistan; alueita, joista sydämeni lakkaa löytämästä iloa. Asioita, joista on
tullut rasittavia, kuitenkin ne täytyy tottelevaisesti tehdä, koska minulle on annettu lahjoja teitä
varten ja monia muita varten.
Vaikka minä tiedän, että monet teistä saavuttavat suurta hyötyä, kun näkevät rumuuden, mitä on
sydämessäni ja toiset teistä löytävät keinoja lisätä suruani kirouksilla haavoittuville alueille. Vaikka
tiedän tämän, silti jaan kanssanne, niin että te tietäisitte ilman epäilyksen häivääkään, kuinka
ihmeellisen rakastava ja anteeksi antava meidän Jumalamme on. Ehdotonta Rakkautta; Ikuista
Rakkautta. Ja heille, jotka vilpittömästi rakastavat ja etsivät Häntä, jopa viimeisellä
hengenvedollaan, heitä kohtaan Hän on pelkkää Armoa, kyvykäs muuttamaan paatuneimman
syntisen kirkkaimmaksi pyhimykseksi.
No niin, Ezekielin parantuminen on yhä meneillään. Kuitenkin uhrisielun kärsimyksiä, joita hän
kärsii, ei ole vielä poistettu häneltä. On useita hyviä päiviä ja sitten on vaikeita päiviä. Ezekielin
sairaudessa joskus kipu on niin pahaa, ettei hän voi hillitä itseään, vaan hän huutaa apua tunteja.
Eilen se alkoi aamupäivällä klo 11 ja sitä jatkui klo 23.30 asti illalla. Me asumme kappelissa
väliaikaisesti, joka on pikkuriikkinen huone, siinä on pieni keittiö alue ja minun kosketinsoittimeni,
puulla lämpiävä hella, pari tuolia ja kaksi sänkyä. Ja vaahtotäyteseinä, niin että hän saa vähän
yksityisyyttä.
Kun tällainen koko yön kestävä jakso alkaa, ei voi paeta minnekään. Sitä paitsi haluan olla hänen
lähellään, kun hän tarvitsee minua. Rukoilin niin pitkään kuin pystyin ja viimein romahdin sänkyyn
noin klo 9, tukkien korviini vetelät silikonigeeliset uimarien korvatulpat.
En saanut päivää kasaan. Kipu oli sydäntä riipaisevaa. En voinut keskittyä ja tunsin itseni täysin
hyödyttömäksi. Todella, en tiennyt mitä tehdä. Rukoilin, ja me kaikki rukoilimme, he, jotka ovat
täällä Turvapaikassa. Tulimme kaikki yhteen ja rukoilimme. Ja kipu lakkasi hetkeksi ja sitten se tuli
takaisin. Menin takaisin rukoilemaan ja katumaan, mutta mikään ei vaikuttanut tuovan kiputasoa
alemmas.
Olen varma, että te kaikki olette kokeneet sen vajoamisen tunteen, joka tulee, kun tunnette
olevanne hyödyttömiä. Yksi sovittava tekijä on, että kärsimys, joka syntyy alistumisesta ja
toivottavasti arvokkuudesta, se tuo suuresti hedelmää Jumalan Valtakuntaan. Tarvitsee vain
katsoa Jeesusta nähdäkseen ne loistokkaat lahjat, jotka on vapautettu ihmiskunnalle Hänen
uhrauksensa vuoksi.
Joku saattaisi olla eri mieltä kanssani tässä ja sanoa, ”Hän kärsi kaikki meidän puolestamme.
Meidän ei tarvitse enää kärsiä.” No niin, se saa kristillisyyden näyttämään hyvin viehättävältä
lihallisesti ajatteleville. Mutta mitä me sitten teemme seuraavalla, ”Kiellä itsesi, ota ristisi ja seuraa
Minua?” Kun Herra sanoi sen, Hän ei puhunut pienen työmäärän tekemisestä. Hän viittasi
ristiinnaulitsemiseen, sen kaikkiin kidutuksiin ja näkökohtiin. Ja elämä tuo meidät joka päivä

kasvokkain asioiden kanssa, jotka ovat niin vaikeita, että vaikuttaa, että kuolemme, kun yritämme
käsitellä niitä. Siispä, me emme todella voi kiistellä siitä, että meidän elämissämme on kärsimystä.
Herra jopa sanoi, että tässä maailmassa meillä tulisi olemaan huolia, mutta että Hän on voittanut
maailman. Ja tietenkin Hänen armonsa on riittävää meille!
Hän ei tullut vain kärsimään meidän puolestamme; Hän tuli näyttämään kuinka kärsiä muiden
puolesta. Hänen koko elämänsä oli kärsimystä, Syntymästään luolassa, kuolemaan roomalaisella
ristillä. Hän näytti meille hinnan, joka meidän myös täytyisi maksaa, ollaksemme pieniä Kristuksia,
seurataksemme Hänen jalanjäljissään, tuoden Evankeliumia kaikille ihmisille.
Siispä, tässä minä teen juuri sitä, mitä juuri selitin. Ja ylistys olkoon Jumalalle, Hän inspiroi minua
vetämään pyhänRhema-ohjelauseen, juuri kun olin laittamassa puuta hellaan, lämmittääkseni
huonetta. Ja tämän minä vedin… ”Kun kaikki ihmisilo on kadonnut tehtävästä ja kuitenkin työ
jatkuu yksinomaan yliluonnollisen hengen avulla, antaen kunniaa Jumalalle ja auttaen veljeä,
silloin työ on super-pyhitettyä.”
Seuraava asia, jonka hän sanoi, oli… ”Nouse, nouse ylös lopulliseen huippuusi pyhällä painollasi,
Jumalan aarteeksi kirjoittaa, vaikka vaikuttaisi siltä, että se jää tuntemattomaksi jopa heille, jotka
sitä tarvitsevat. Sinun armeliaisuutesi, uhrisielu, Jumalaa kohtaan, joka puhuu sinulle, veljiäsi
kohtaan, jotka ovat odottamassa, tulee aina olemaan toimiva, vaikka he ovat haaleita uskossaan ja
kykenemättömiä toimimaan.” Ja se muistuttaa minua siitä, kun julkaisen viestin, jonka tiedän
hyvin harvan hyväksyvän. Siinä vaiheessa, tunsin olevani vailla sanoja ja sanoin… ”Jeesus, minulla
ei ole sanoja. Pyydän, ohjeista meitä.” Ja suuri siunaus! Isä Jumala aloitti…
( Isä Jumala ) ”Minun lapseni, sinä katsot nyt pyhyyden huippukohtaa. Ja tässä kaikki lohdukkeet
riisutaan sielulta ja jäljelle jää vain Minun tiedetty tahtoni; myöntyen juomaan maljan aivan
pohjasakkoja myöten. Tässä henkesi saa riemuvoiton lihastasi ja jatkat pelkällä jumalallisella
armolla, joka kannattelee sinua. Ja tässä sinä täytät minun tahtoni ja hylkäät omasi.
”Ei ole suloisempaa uhrausta mitä sielu voi antaa Minulle, kuin kärsiä ilman lohdutusta, vaan
täydellisessä rakkauden kutsumuksen hylkäämisessä sydämissään. Kuinka kaunis ja kallisarvoinen
onkaan sellainen! Harvinainen kukka todella, kukkien vai hetken ikuisuudessa – vain yksinomaan
Minun ilokseni, maksoi mitä maksoi.”
”Katsohan tällaisella sielulla ei ole muuta tehtävää kuin täyttää Minun tahtoni ja täysin hylätä
asiat, jotka tuovat lohdutusta. Ja tämä, jopa tietämättä mitä heidän uhrauksensa tulee saamaan
aikaan.”
”Monet työskentelevät viinitarhassani, tietäen, että he vievät Minun Sanaani eteenpäin ja vetävät
ihmisiä Minun luokseni. Moni saa lohdutusta hyvästä saarnasta, profeetallisesta sanasta, sairaan
lihan muuttumisesta, kun parantuminen virtaa heihin, Jumalan läsnäolon (=Shekinah) kunnia
kaikkialla heidän ympärillään –Minun sanojeni suloiset ja läheiset kuiskaukset heille. Voi, kuinka
Minä rakastan lohduttaa Minun palvelijoitani! Voi, kuinka Minä rakastan nähdä heidän ottavan
syviä vetoja näistä suloisista Elämän Vesistä, jotka kaikuvat läpi heidän olemustensa, tuoden
rohkaisua ja voimaa jatkaa kamppailua! Se tuo Minulle sellaista mielihyvää olla kanssanne
sellaisina hetkinä.”
”Mutta Risti ja oleminen Ristillä ja kärsimyksen Tulikoe ja nöyryytykset. Voi, kun te halukkaasti
omaksutte nämä asiat rakkaudesta Minuun, silloin Minun syvin kaipuuni täyttyy teissä. Sillä
todella, te olette vapaaehtoisesti karsineet itsestänne kaiken, mikä voisi lohduttaa ja olette
alastomana ja kuolleena Ristin juurella – äärimmäisen kärsimyksen välineen.”

”Silloin te muistutatte Minun Poikaani eniten. Siinä äärimmäisessä puutteessa te täytätte
Nöyryyden ja Veljellisen Rakkauden kutsun ja se tuo kääntymyksiä ja kutsumuksia palvella Minua
ja heidän veljeään koko sydämistään – jopa jättäen itsensä ilman mitään. Siellä jumalattomat
kansakunnat tuodaan polvilleen ja Jumalallinen Valtakunta nousee merkittävyyteen.”
”Älkää pelätkö, Minun Lapseni menettää kaikkea Minun vuokseni. Älkää pelätkö äärimmäistä
puutetta, koska siinä tehdään Ristin raskas työ.”
”Minä en kutsu teitä pelastamaan ihmisiä, sillä sen on jo loppuunsaattanut Minun ainokainen
Poikani. Mutta Minä kutsun teitä tuntemaan rakkauden ja palvelemaan Minua koko sydämistänne
ja voimastanne ja rakastamaan veljeänne kuin itseänne. Sillä ne, jotka menettävät elämänsä
Minun vuokseni, tulevat löytämään sen – ja niin paljon enemmän kuin ihminen voi kuvitella.”
”Todella, silmä ei ole nähnyt, eikä korva ole kuullut, eikä ole saavuttanut ihmisälyä se, mitä Minä
olen valmistellut tämänkaltaisille sieluille. Mutta riittää kun sanon, vain Rakkaus on oikea motiivi,
joka tuo Minun Valtakuntani täyteyden ja kunnian tälle Maapallolle.”
”Siispä, älkää pelätkö yksinäisyyttä. Älkää pelätkö pelon ulkopuolella olevaa pelkoa. Älkää edes
pelätkö, mitä ihmiset tulevat tekemään teidän sukulaisillenne. Sillä jos te annatte nämä lahjat
vapaasti, ilman ajatusta niiden palauttamisesta, te tulette olemaan täysin hämmästyneitä Minun
kiitollisuudestani teidän pienestä uhrauksestanne.”
”Siispä, älkää pelätkö kipua, yksinäisyyttä, naurunalaiseksi tulemista, vainoa, heikkoutta ja
inspiraation menetystä. Kaikki nämä asiat täytyy saattaa loppuun teissä, että teidän tulessa
koeteltu kultanne tuotaisiin Valoon ja valaisemaan maailman kansakuntia, Minun rakkauteni
kunniaksi.”

