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ANTEEKSIANTAMATON PALVELIJA & TEIDÄN MUODONMUUTOKSENNE PIENIKSI KRISTUKSIKSI  

Jeesuksen & Sisar Claren sanoja, 23. Heinäkuuta, 2020.   

( Clare ) No niin, minun kallisarvoinen perheeni, olen pyytänyt viime aikoina… ”Herra, heidän tarvitsee 
kuulla enemmän minun puutteistani ja vioistani. No niin, Häneltä ei vienyt kauan aikaa paljastaa suuri 
virhe, joka olisi voinut tuhota yhteisön.  

Meillä on täällä ihmisiä, jotka ovat kokeneita elämässä ja niitä, jotka eivät ole. Yksi erityinen nuori 
mies, joka on hyvin omistautunut Herralle, itse asiassa, hän jätti kaiken taakseen yhtenä yönä 
tullakseen tänne. Hän oli kirjoittanut minulle ja kirjeenvaihdon paljouden vuoksi, en ollut vastannut 
hänelle melkein vuoteen, luullakseni. No niin, kun lähetin hänelle sähköpostia, hän vastasi, me 
puhuimme puhelimessa ja välittömästi hän jätti kaikki omistuksensa, nousi linja-autoon ja laskeutui 
tänne seuraavana päivänä.  

Vähänpä minä tiesin edessämme olevista haasteista. Meillä ei ollut ketään aivan niin nuorta, niinpä 
ajattelin, että hänellä oli aika yksinäistä. Hänellä oli hyvin traumaattinen lapsuus, varhaisvuodet häntä 
kasvatettiin huumeiden käyttäjien talossa, jossa oli paljon väkivaltaa ja lyömisiä. Joskus hän oli 
päiväkausia syömättä, hän ei tohtinut kertoa äidilleen, että oli nälkäinen tai hänet olisi hakattu. Kun 
hän jakoi tämän kanssani, aloin ymmärtämään, että miksi hän ajoittain vaikutti epäröivältä.  

Hän auttoi minua taloudenpidossa, mutta hän ei ollut koskaan tehnyt sitä aikaisemmin. Kun hän meni 
asumaan isoäitinsä luo, isoäiti ei sallinut hänen nostaa sormeakaan tehdäkseen yhtään askareita. Voi 
pojat… Siispä meidän täytyi aloittaa alusta ja minulla on vahva täydellisyyteen pyrkivä taipumus, jota 
vastaan minun täytyy tapella koko ajan. Raukkaparka, ei väliä, kuinka kovasti hän yritti, aina oli jotain, 
josta löysin ongelman. Häpeä minulle. Minulla on myös suurta rakkautta häntä kohtaan, siispä yritin 
rohkaista häntä ja jaoin puutteitani hänen kanssaan usein. Mutta enemmän kuin mitään muuta, hän 
tarvitsi minun ehdotonta rakkauttani… rakkautta, jota hän ei koskaan saanut todelliselta äidiltään.  

Kun aikaa kului, tulin enemmän ja enemmän kärsimättömäksi hänen kanssaan ja pystyin näkemään 
itseni muuttuvan hirviöksi. Lopulta, Herra antoi Ezekielin ymmärtää ja kertoi selvästi, että minä en 
miellyttänyt Herraa käyttäytymällä tällä tavalla ja vika ei ollut siinä, että hän oli liian hidas, vaan vika 
oli siinä, että minä olin kärsimätön ja taipuvainen tuomitsemiseen. Juuri samana päivänä vastaanotin 
viestin anteeksiantamattomasta palvelijasta, josta on kirjoitettu Matteuksen Evankeliumissa 18:21-35, 
pyydän, katsokaa se, tämä on niin tärkeää.   

Jeesus aloitti… ”Yhteisössä ei ole kyse siitä, mitä saavutat, vaan siinä on kyse veljellisen rakkauden 
matkasta ja muodonmuutoksesta pieniksi Kristuksiksi… kuten Minä havainnollistin Minun elämälläni, 
Minun rakkaudellani, anteeksiantavaisuudellani ja kärsivällisyydelläni muiden kanssa ja niinpä sinun 
täytyy tehdä samoin. Et voi johtaa ilman myötätuntoa ja ymmärrystä. Sinun täytyy aina laittaa itsesi 
toisen kenkiin ja kävellä syvässä ymmärryksessä.”  

”Sinun kärsivällisyytesi muiden kanssa täytyy olla yhtä syvää ja ehtymätöntä, kuin Minun 
kärsivällisyyteni sinun kanssasi. Niin kuin paimen on, niin kulkevat myös lampaat. Sinun vakavan 
kärsimättömyyden vikasi vuoksi sinä näytät muille, kuinka heidänkin pitäisi toimia heidän veljiään ja 
sisariaan kohtaan. Tämä oli suuri sisääntulokohta kriittiselle hengelle ottaa yhteisö valtaansa. Sinä et 
saa sallia yhtään jalansijaa tuomitsemiselle tulla sisään, Clare.”   



( Clare ) Ja te tiedätte, haluan vain sanoa tähän kommentin, tämä asia kasvoi minussa. Se oli vahva. 
Pystyin tuntemaan hyvin voimakkaan ja syvän reaktion tätä henkilöä kohtaan. Se oli rumaa ja se oli 
todella rumaa ja se oli voimakasta ja se iski minuun; miksi tämä on niin voimakasta? Syy… koska se oli 
demoni, se oli demonista ja se oli laitettu liikkeelle jakaakseen yhteisön.  

( Jeesus ) ”Rakkaani, tämä ei ole haukkumista, tämä on varoitus, pitääksesi sydämesi rakastavana ja 
puhtaana, jopa kuten Minun äitini, koska se, mitä teet muille, opettaa muille tekemään samaa. Näin 
Saatana toimii, hän löytää heikkoutesi ja luonteen vikasi ja pelaa niillä, kunnes olet täydessä sodassa 
lihasi kanssa ja olet kuorrutettu jätevedellä, jota roiskuu kaikkialle muiden päälle. Kärsimättömyys 
tulee itsekkyydestä. Sinä haluat jonkun tehtävän hyvin ja nopeasti, kuitenkin yhteisön elämässä ei ole 
kyse siitä, saadaan asiat tehdyiksi, vaan veljellisestä rakkaudesta ja tämä on sitä, mitä Minä teen sinun 
kanssasi, Clare, ja niinpä sinun täytyy tehdä se muille.”  

”Katso syytä, ymmärrä toiminnassa olevat voimat, tee poikkeuksia mukautuaksesi hitaaseen 
reagointiin ja innokkuuden puutteeseen. Mene ongelman juureen, kuten tiedän sinun yrittävän tehdä. 
Tarjoa lääkkeitä, erityisesti ajan kanssa uudistaaksesi. Punnitse plussia ja miinuksia, tietäen, että 
Minun silmissäni, sinä jäät karkeasti puuttumaan siitä, kuka sinun tulisi olla ja kuitenkaan Minä en ole 
lähettänyt sinua pois. Minä työskentelen kassasi. Oi, kuinka tärkeää tämä on, Minun lapseni, tietää 
omien puutteittenne ja syntienne syvyydet. Ilman sitä tietoa, te tulette ylpeiksi, omahyväisiksi, ettekä 
ole sopivia tähän kutsumukseen.”  

”Katso ongelmiasi itsekieltäytymisessä ruuasta… kuinka kauan Minä olen odottanut sinun muuttuvan 
ja kuinka paljon ponnistuksia sinä olet antanut sille? Et tarpeeksi, on Minun vastaukseni. Minä en sano 
tätä tuomitakseni sinua, Minä sanon sen saadakseni sinulle asianmukaisen näkökulman, kun olet 
tekemisissä muiden puutteiden kanssa. Ole heidän kanssaan yhtä kärsivällinen, kuin Minä olen sinun 
kanssasi ruoka-asioissa. Tämän pitäisi antaa sinulle vallankumouksellinen näkökulma, siitä kuka olet ja 
kuka et ole. Muista nelivuotias lapsi piilottelemassa maassa olevassa kolossa, likaisena, haisevana ja 
täysin hukassa? Muista näky, jonka Minä annoin sinulle sinun tilastasi?”  

”Tämä tulee kesyttämään molemmat sekä kärsimättömyytesi että kriittisen tapahtumasarjan. 
Potkaise nämä demonit elämästäsi Clare, ja ne eivät tule saamaan jalansijaa yhteisössä. Kuten paimen 
kulkee, niin kulkevat lampaat. Muista tämä, Rakkaani, aina.”  

( Clare ) Minä olen niin hyvin pahoillani Herra; minä lupaan sinun avullasi kukistaa tämä rumuuden.  

( Jeesus ) ”Minä annan sinulle anteeksi, suloinen puoliso, ja välitän sinulle nyt juuri tarvittavat armot 
kukistaa nämä heikkoudet. Ja kun näen edes yhdenkin tuomion haivenen sydämessäsi ketään 
kohtaan, jopa vihamiehiäsi, joita sinulla on monia, Minä tulen auttamaan sinua armon kera, 
paastoamista varten myös.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, minä rakastan Sinua.  

( Jeesus ) ”Ja Minä rakastan sinua enemmän kuin koskaan voisit kuvitella. Me tulemme kukistamaan 
tämän yhdessä.” 


