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( Clare ) Minun rakas perhe, minä tunnustan teille, en ole ollut paras esimerkki viime aikoina. Me 

olemme muuttamassa erakkomajaamme, joka valmistui juuri ja en tiedä mitään, mikä voi olla sen 

haastavampaa ja joskus hermostuttavaa kuin muuttaminen. Vain pelkkä loppuun uupuminen, kun 

on joutunut käsittelemään asioita, joita on otettu erilleen, pakattu, purettu ja laitettu takaisin 

paikoilleen, uudelleen ja uudelleen. Tämä voi olla synnin tilaisuus kärsimättömälle henkilölle.   

Kyllä, minä olen kärsimätön. Kun ihmiset eivät huomaa, mitä pitää tehdä, vaan vain tuijottavat 

tyhjää, minä en ole kovin mukava ihminen silloin. Saattaa olla, että en näytä sitä, mutta sisälläni 

kiehun kärsimättömyydessä. Kykenemättömänä oleminen ja se, kun en suoriudu hyvin on toinen 

synnin tilaisuus minulle, aivan kuin minä olisin kykenevä ja kyvykäs tekemään kaikki asiat 

paremmin kuin muut!  

Minä tiedän, että tämä on haisevaa koiran ulostetta suuren todistajien pilven enkeleille ja 

pyhimyksille ja minun täytyy katua tätä. Sitä paitsi, olen juuri tuominnut sydämessäni ja istuttanut 

katkeruuden siemenen. Tiedättekö, mitä tapahtuu, kun toiset ärsyttävät teitä?? Demoni ottaa 

sydämestänne asuinpaikan katkeruuden hengen muodossa. Ja tietenkin, joka kerta, kun alkaa 

ärsyttämään, te istutatte lisää siemeniä ja kastelette niitä. Tuomitseminen, katkeruus, viha, 

närkästys, kaikki nämä myrkylliset rikkaruohot alkavat kukoistaa minun ylpeässä sydämessäni. Ne 

ovat kuin sinapin siemenet, ne alkavat pieninä loukkauksina, versovat ja sitten haarautuvat 

suuriksi puiksi, jotka antavat demoneille tilaa istua orrella.  

Kun ne ovat löytäneet oksan, jossa istua orrella, ne alkavat syöttää teille negatiivisia tunteita ja 

heittää päällenne myrkyllistä ainetta. Rick Joyner puhuu tästä kirjoissaan. Hän on havainnoinut 

demonien pudottavan ulosteitaan yltä päältä kristittyjen päälle, aiheuttaakseen sen, että he 

unohtavat veljellisen rakkauden ja omaksuvat toisten tuomitsemisen.  

Minä voin suuttua, vaikka vaatii aika paljon, ennen kuin tulen todella vihaiseksi, mutta kun tulen, 

minun koko ruumiini kärsii, energia imetään pois minusta ja demonit korjaavat sen satonaan ja he 

puolestaan toistavat samaa ympyrää ja levittävät sitä ympäriinsä. Minulla oli tapana oikeuttaa 

vihani, ”Mikä heitä vaivaa? Miksi he tekivät sen tuolla tavalla?” ja jos olin neuvonut heitä 

tekemään sen toisella tavalla, ”Minä sanoin heille, kuinka tehdä se! Miksi he eivät kuunnelleet? 

Katsokaa nyt tätä sotkua, joka minun täytyy siivota!!!”  

Tai pidän vihan itselläni ja vajoan itsesääliin. ”Kukaan ei kuuntele minua. Yritin auttaa heitä, mutta 

he eivät kuunnelleet. Sillä oli tapana pudottaa minut suoraan itsesäälin tervasankoon, kunnes 

oivalsin, kuinka täynnä omaa ulostettani olin. Toisin sanoen, Olin tuomitseva ja närkästynyt, niin 

että kukaan ei kuunnellut. Paljon on muuttunut niistä päivistä, pääasiassa koska oivalsin oman 

heikkouteni ja sen seurauksena oivalsin hyvän muissa. Aluksi en nähnyt hyvää, mutta kun opin 

tuntemaan heidät, oivalsin että he olivat paljon, paljon parempia kuin minä. 

Herra veti naamion pois, näyttäen minulle todellisen vihani lähteen. Minun rakkaat, kaikki 

ihmisvihamme, ellei se ole epäoikeudenmukaisuutta kohtaan, kaikki meidän vastustamisemme ja 

kriittiset havaintomme tulevat Ylpeydestä. Minä tiedän paremmin, tee se minun tavallani. Ja hyvin 

yksinkertaisesti vihamme ei ole keskittynyt toisen epäpätevyyteen, vaan Jumalaan, joka salli sen 

epäpätevyyden tapahtua. Mitään ei tapahdu ilman Jumalan lupaa.  



Miksi Hän salli sen typeryyden toisessa? Voisiko se kenties olla koetellakseen minun veljellistä 

rakkauttani? En pysty ajattelemaan mitään niin haitallista enkeleille kuin ylpeys. Jumala järjestää 

päivämme ja tietää jokaisen sielun taipumuksen. Hän tietää heidän heikkoutensa ja vahvuutensa. 

Hän tuo ne meidän eteemme, nähdäkseen aiommeko me tuomita heidän toimensa vai rakastaa 

heitä kuin Hän on meitä rakastanut tiemme virheissä. 

Tällä viikolla olen ollut huono esimerkki, koska olen ollut kärsimätön suunnilleen kaikkien 

ympärilläni olevien kanssa. Ja nämä sielut ovat jättäneet kaiken tullakseen tänne ja auttaakseen 

vakiinnuttamaan rukousyhteisön. He ovat antaneet elämänsä Jumalalle, koska he uskovat, että 

Hän on ohjaamassa meitä. Siispä onko minusta tulossa katkera kriitikko, joka löydän vikaa, 

varastoin sydämeeni myrkyllisten tuomitsemisten pyykkilistaa? Siksikö olen täällä? Herra, muuta 

minut, pyydän, auta minua näkemään, mitä olen tekemässä.  

Jeesus aloitti… ”Minun Rakkaani, näissä tilanteissa sinä elät päivittäistä elämääsi, perustuen siihen, 

mitä saadaan tehdyksi, ei siihen, mitä Minä teen muiden sieluissa.”  

”Se, mitä Minä pitäisin parempana nähdä Minun Morsiameltani, on äiti, joka on enemmän 

huolestunut muiden hyvinvoinnista kuin hän on siitä, mitä saadaan tehdyksi. Minä haluan sinun 

katsovan pidemmälle kuin omat ihmistarpeesi, mitkä eivät ole niin tärkeitä kuin sielun tilan 

näkeminen. Mitä on meneillään sen sielun sisällä, kuinka voit rauhoitella heitä, kuinka voit 

rohkaista ja tuoda heidät lähemmäs Minua?”  

”On monia erilaisia tapoja saattaa loppuun tehtävä ja Minä näen viisautta työskentelemässä 

sinussa, kun vapautat sen päteviin käsiin, tehdä se heidän tavallaan. Mutta jokaisella sielulla on 

ulkoinen ja sisäinen kerros. Sisäinen ihminen täytyy tulla nähdyksi, hänen tilansa, se mitä on 

meneillään heidän sisällään, heidän epävarmuutensa ja kuinka sinä voit lohduttaa ja rakastaa 

heitä, niin kuin Minä lohdutan ja rakastan sinua.”  

”Sielulle on kaikkein tärkeintä kukoistus ja sisäinen kasvu… sinun pitäisi tietää tämä, sillä kun sinut 

puristetaan muottiin, mikä ei sovi sinulle, sinä riudut.”  

”Itsekiinnostus, itsesääli, itsekkyys, itse, itse, itse, sokeuttaa henkilön sille, mitä he ovat tekemässä, 

Minun silmissäni. Kun itsekiinnostus hallitsee heitä niin, että mikään mikä tehdään niin, että he 

eivät ole samaa mieltä, tulee kritiikiksi ja se heikentää sielua, puhuivatpa he ääneen tai pitävät 

sisällään. Yhteisössä tulet tuntemaan toisten syntien taakat, puhutut tai puhumattomat. Tulet 

tuntemaan tuomitsemisen selkäsi takana, tulet tuntemaan kaunan ja toisten omat 

päähänpinttymät, mitä heillä on havaitsemistaan epäoikeudenmukaisuuksista. Minä haluan sinun 

äitinä osoittavan näitä asioita hyvin hienovaraisesti. Yksi syistä, miksi he ovat täällä, on että he 

eivät voineet onnistua elämiensä muilla osa-alueilla. Sinä olet täällä työskentelemässä Minun 

kanssani ja tekemässä heistä kokonaisia.”  

”He eivät näe Ylpeyttään ja itsekkyyttään, he näkevät vain sen, mitä muut tekevät väärin. He eivät 

harkitse sitä, mistä se sielu on tullut, miten paljon sielu on jo voittanut ja mihin Minä olen 

viemässä heitä. Kaikki, mitä he näkevät, on että heitä täytyy oikaista ja tehdä asiat tavalla, millä he 

ovat vakuuttuneita, että ne pitäisi tehdä.”  

”He vetävät tätä sydämensä myrkyllisestä Ylpeyden järvestä, joka on suurentunut heidän 

saavutuksillaan. Ja se koskettaa kaikkia heidän ihmissuhteitaan tuomitsemisella ja kaunalla.He 

näkevät itsensä pelastajana, pikemminkin kuin Saatanan vihan ja tuomion työkaluna, mikä 

pohjimmiltaan tuhoaa herkkiä sieluja.”  



”Mikä on lääke tähän? Inhottaako sinua, koska joku teki jotakin väärällä tavalla? Katso omaan 

menneeseesi rakas… milloin sinä teit jotakin väärällä tavalla… milloin sinä teit sotkua ja aiheutit 

muille lisää työtä? Oi, sinä löysit jonkun tapahtuman? Hyvä, jatka etsimistä. Jos muistisi on hyvä, 

jatka etsimistä. Sinun pitäisi löytää ainakin kolmesta seitsemään kertaan, kun olet aiheuttanut 

muille epämukavuutta tietämättömyydelläsi.”  

”Ovatko muut hitaita käsittämään… tavallaan tuijottamaan kaukaisuuteen, tietämättä mitä tehdä 

seuraavaksi? Muistele taaksepäin, kuinka monta kertaa sinut asetettiin outoon ympäristöön ja 

seisoit siellä näyttäen typerältä, kunnes joku sanoi teille, mitä tehdä. Kuinka monta sellaista kertaa 

elämässäsi teit niin, kun muut olivat kiireisinä työssä? Kolme kertaa?  Katso syvemmälle.”  

”Tee tätä harjoitusta jokaisen vian kohdalla, jonka löydät veljestäsi ja sisarestasi. Sen pitäisi tuoda 

sinulle hoitosi hyvin pian. Joka kerta, kun turhaudut johonkin henkilöön, kaiva syvältä, ajattele 

kertoja, jolloin teit aivan saman asian.” 


