
224. Jeesus selittää: Kristuksen Soturi vai Rakastaja 

KRISTUKSEN SOTURI VAI KRISTUKSEN RAKASTAJA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 4. Tammikuuta, 2016. 

( Clare ) Herra siunaa teidät Hänen suloisella läsnäolollaan, Sydänasukkaat. 

No niin, on ollut mielenkiintoinen päivä. Yksi ystävämme kertoi meille Anna Mendez Ferrellin kirjasta 
”Regions of Captivity” (=Vankeuden Alueet). Se on hyvin mielenkiintoinen kirja, päätin tutkia sitä ja 
syventyä siihen hiukan. Hän käy läpi muutamia hyvin mielenkiintoisia pahasta päästämiskokemuksia. 
Hän puhuu paljon pirstoutuneista sieluista ja kuinka lapsuuden tapahtumat voivat pirstoa sielun ja 
pitää sielua sidottuna paikkaan… kidutuksen paikkaan, todella. Siksi minä sitä kutsuisin. Missä 
demonit ovat läsnä.  

Ja se oli hyvin, hyvin mielenkiintoista luettavaa, mutta se vaivasi minua, koska se oli niin pimeää, 
tiedättehän. Hän käsitteli joitakin hyvin pimeitä asioita. Ja minä pidän tavasta, jolla hän teki sen, koska 
rukous ja ylistys olivat hänellä käytössä niin paljon. Hän meni Salaiseen Paikkaan Herran kanssa, 
ennen kuin hän teki mitään. Ja hän oli tottelevain sille, mitä Hän halusi Annan tekevän. Ja oli ilmeistä, 
että hänellä oli pahasta päästämisen palvelutoimi.  

Se ei ole minun palvelutoimeni. Me teemme sitä, koska meidän on joskus pakko, mutta se ei ole 
mitään, mitä minun pitää jahdata, niin sanoakseni. Kirja vaikutti minuun ja jaoin sen Herran kanssa.  

Sanoin: Herra, en tiedä, mitä sanoa tästä kirjasta, se on niin voimallinen ja sydäntäni särkee niin 
kovasti. Jeesus, en halua mennä pimeille alueille, vaan haluan vapauttaa vangitut ja olla tuhottujen 
kotitalojen entisöijä. Herra, mitä minun pitäisi ajatella?  

Ja Hän vastasi minulle, ”Rauha. Rauha, Clare.” Hän laittoi Hänen kätensä minun sydämeni päälle. 
”Rauha. Rauha sinun vaivattuun sydämeesi, vaivattuun sieluusi. Rauha. Nämä ovat pimeyden alueita 
ja ne ovat kauheita paikkoja. Useimmat ihmiset eivät toimi täydellä hengellään, sen vuoksi, mitä 
vihollinen on tehnyt heille. Sinä olet yksi heistä, Clare, siksi se vaivaa sinua niin kovasti.”  

Ja sanoin, ”Mutta tiedän, että Ezekiel on myös, Herra.”  

( Jeesus ) ”Kyllä, paljon pahemmalla tavalla kuin sinä. Se on totta. Mitä sinä ajattelet, että Minä teen 
tästä kärsimyksestä?”  

( Clare ) Sinut tietäen, Sinä tuot aina hyvää kärsimyksestä… mutta onko Sinun tahtosi jatkaa tämän 
kaltaisen kärsimyksen salliminen?  

( Jeesus ) ”Mitä sinä ajattelet?”  

( Clare ) On yksilöllisen sielun asia, mitä he ovat halukkaita uhraamaan Sinulle. Mutta Sinä tulit 
päästämään vangitut vapaiksi? Oi Herra, olen hämmentynyt.  

( Jeesus ) ”Älä ole, Minä en ole muuttunut hiukkaakaan. Se, mitä Minä olen sallinut, vaikka onkin 
kauhean kivuliasta, on kuitenkin työskentelemässä tuodakseen oikeamielisyyden satoa.”  

”Joissakin tapauksissa, missä sorto on äärimmäistä, Minä vapautan vangitut. Toisissa, missä sielu on 
toimimassa, siitä tulee kuin sijoitus; osa elämäänne on asetettu sivuun, mikä tuottaa korkoa ja 
lunastetaan, kun Minä tulen hakemaan teidät kotiin Itselleni. Oi, Clare, sinä tiedät ja ymmärrät niin 
hyvin lunastuksen toimintaperiaatteet – ei vain sielun pelastuksen, vaan heidän pyhittämisensä myös. 
Aiotko pettää sovitun, minkä Minä olen opettanut sinulle?”  



( Clare ) Minä aina haluan pysyä avoimena syvemmille totuuksille, joita Sinä saattaisit haluta paljastaa 
minulle, minun Rakkaani.  

( Jeesus ) ”Kyllä, ja Minä rakastan sitä sinussa.” Hän sanoi, ”Se, mitä olet oppinut, on äärimmäinen 
totuus: kiellä itsesi, nosta ristisi ja seuraa Minua. Oletko tekemässä sitä?”  

( Clare ) Tietyssä määrin.   

( Jeesus ) ”No niin, tarkoitan, että toimitko sillä, mitä Minä olen sinulle opettanut?”  

( Clare ) Kyllä, Herra. Uskon niin.  

( Jeesus ) ”Hyvä, vakaasti hän kulkee. Ei kaikkia ole kutsuttu tähän pahasta päästämisen 
palvelutoimeen. Clare, etkö ole jo huomannut sitä, sinä et ole soturi, sinä olet rakastaja?”   

”Minä loin sinut rakastamaan ja sinun rakkautesi kautta, Minä teen ihmeitä. Kyllä, kyllä, Minä tiedän, 
mitä sinä aiot sanoa, se on silti Minun Rakkauteni, joka työskentelee sinun kauttasi – ja se on 
tarpeeksi totta. Mutta sinun yhteistyösi Minun sydämeni ulosvuodattamisessa muille – no niin, se on 
ylevä lahja ja Minä en halua sinun kaartavan oikealle, enkä vasemmalle. Pidä sydämesi puhtaasti 
Minussa, hoida Minua, Clare. Tyydytä Minun tarpeitani.”  

( Clare ) Ja se, mistä Hän puhuu, on ylistys. Ylistys ja seuran pitäminen Hänelle, vain että on Herraa 
varten, ennen kaikkia muita asioita, tiedättehän, on valloituksia, joita voimme jatkaa, on kaikenlaisia 
asioita, mitä me voimme tehdä Herran puolesta. Mutta asia, jota Hän arvostaa NIIN paljon, sen lisäksi, 
että päästämme vangitut vapaiksi, koska se on osa työtämme kristittyinä – on meidän seuramme. 
Meidän rakastava seuramme ja kun olemme läsnä Hänelle.  

Jeesus jatkoi… ”On tietty kohta, missä te tulette läpäisemättömiksi näille asioille… te olette nähneet 
sen tietyissä vanhan ajan pyhimyksissä ja marttyyreissä. Sitä kutsutaan täydelliseksi luovuttamiseksi 
mille tahansa, mitä Minä sallin. Kun sielu naulitsee rakastavan katseensa Minuun, kaikki, mitä heidän 
ympärillään on meneillään, he tietävät, että se on Minun sallimaani ja sillä ei ole heille mitään 
merkitystä, koska he ovat niin rakastuneita Minuun. He järkeilevät, ”Mitä ikinä Sinä sallit, Minun Pyhä 
Jumalani. Mikään ei voisi olla täydellisempää, kuin mitä Sinä olet sallinut.”  

”Siten taistelu on mennyt ja kukistettu yksin rakkaudella. Ymmärrätkö?”  

( Clare ) En voinut vastata. Kamppailin oman sisäisen kipuni kanssa.  

( Jeesus ) ”Sinun ei tarvitse vastata, Minun Rakkaani. Sinä tunnet Minun tapani todella hyvin. 
Myötämielisyys on kaikki kaikessa.”  

( Clare ) Ajattelin, ”En ole varma, mitä se tarkoittaa.” Siispä katsoin sen saadakseni paremman 
ymmärryksen. Ja määritelmä sanoo: ”Passiivinen suostumus tai myöntyminen ilman vastalausetta. 
Hyväksyä, olla samaa mieltä tai sallia jotakin tapahtuvaksi, pysymällä hiljaa tai väittämättä vastaan. 
Taipua tai suostua hiljaisesti tai ilman vastustusta; myöntyä; hyväksyä.”  

Siispä, kuinka tiedän, milloin rukoilla ja milloin olla hiljaisesti?  

( Jeesus ) ”Minun Hengelläni, kuten kaikissa asioissa, tottelevaisuudella.”  

( Clare ) Minä pelkään, että olen laiminlyönyt Sinut sitten, Herra – koska Minä rukoilen aviomieheni 
lievitystä koko ajan.  

( Jeesus ) ”Ja Minä kunnioitan sinun rukouksiasi, sinun rakkautesi vuoksi, mitä tunnet häntä ja Minua 
kohtaan.”  



( Clare ) Mutta olenko minä riistämässä häneltä sitten uhrauksen, mitä hän tekee itsellään?  

( Jeesus ) ”Et oikeastaan, kipu tulee takaisin.”  

( Clare ) Siis onko mitään hyötyä minun rukoilla?  

( Jeesus ) ”Väliaikainen lievitys, lepotauko. Minä en ole orjapiiskuri, että Minä jatkuvasti sallisin 
kärsimystä. Hänelle on hyvä saada lievitystä ja nähdä rakkautesi toiminnassa. Vai pitäisikö Minun 
sanoa, Minun rakkauteni työskentelemässä sinun kauttasi, toiminnassa.”  

”Se on kuin tanssi. Joskus menet eteenpäin, joskus takaperin ja puolelta toiselle. Vaihtelevuus tekee 
elämän rikkaaksi ja mielenkiintoiseksi. Jos pitäisi aina mennä eteenpäin, he ikävystyisivät pian… siinä 
ei ole mitään haastetta. Mutta ylä- ja alamäkien myötä elämäsi tulee rikkaammaksi ja täydemmäksi. 
Kuten on kirjoitettu, kaikella on määräaika ja aikansa on joka asialla taivaan alla.”  

( Clare ) Mutta Taivas on jatkuvaa eteenpäin menoa ja se ei ole koskaan ikävystyttävää, vai?  

( Jeesus ) ”Taivaassa on toisenlainen tanssi, ilon tanssi, ylistys ja ikuinen kiitoksen anto Jumalan 
eläville ihmeille, rakenteen kautta, joka on nyt sinun yliluonnollinen elämäsi. Olet palvellut kautesi, 
niin sanotusti. Olet etsinyt ylempää maaperää ja nyt sinä olet valmistunut ylivertaiseen autuuteen. 
Mutta mitä hyvää olet tehnyt Maapallolla, jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, jatkaen hedelmän tuomista.”  

”Se kaikki on mysteeriota hyvin paljon. Yritä olla tyytyväinen tietäen, että Minun tapani eivät ole sinun 
tapojasi ja kaikissa asioissa sinun ei tarvitse tietää, kuinka ne toimivat; ne vain toimivat ja sinä et 
kyseenalaista, koska sinä luotat. Aivan kuten sinä luotat, että kun käännät valokatkaisijaa, valo syttyy. 
Luota myös, että kun rukoilet, asiat tapahtuvat, armoa annetaan, kaikki edistyy Jumalasta ja meidän 
jumalallisesta suunnitelmastamme. Oi milloin Minä koskaan saan sinut vain hyväksymään ja 
rentoutumaan Minun Rakkaani?”  

( Clare ) Vastasin Hänelle tavallaan epävarmasti… ”Et koskaan?”  

( Jeesus ) ”Luultavasti niin. Kyllä… sinulla on tiedusteleva mieli. Varmistu vain, että kysy 
epävarmuudesta, että ehkä Minun tapani eivät ole parhaat. Pikemminkin kysy, koska nautit oppia 
Minulta.”  

( Clare ) Minä rakastan oppia Sinulta, Herra. Ja se on viestin loppu. 


