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MINUN SYNTINI & JUMALAN ARMO… HENGELLISTÄ SODANKÄYNTIÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Syyskuuta, 2016.  

( Clare ) Herra on Armollinen syntisille, kuten minä, Sydänasukkaat… ja niinpä te voitte olla varmoja, 
että Hän tulee olemaan armollinen teille.  

Minulle on kerrottu, että minun pitää kertoa teille, mitä minä tein tänään. Olen hyvin häpeissäni 
itsestäni… Pyydän, on ihan ok, en etsi sympatiaa – minä toimin tottelevaisuudessa. Koska se, mitä 
minä tein, monet teistä tekevät sitä myös.  

Kun me kasvatimme lampaita, meillä aina oli ’aidan vieressä kulkija’ …yksi tai kaksi lammasta, jotka 
halusivat pois aitauksesta, vaikka niillä oli tuoretta, ensiluokkaista ruokaa ja vettä aitauksen 
sisäpuolella. Ne päätyivät puuman syömiksi. 

Siispä, tässä on se, mitä tapahtui… Olen kaappeja puhdistamassa niin sanoakseni… ja keittiömme 
ruokakaappi oli kauheassa siivossa.   

No niin, viimein tuli päivä, jolloin meidän täytyi siivota se, mutta minulla ei ollut mitään, mihin laittaa 
asioita, kun otin ne ulos vanhoista pahvilaatikoista tai pusseista. Siispä menin katsomaan internettiin 
ja löysin muovisia vetolaatikoita, jotka olivat tarpeeksi isoja mahtuakseen hyllyille. Aivan alusta asti, 
tunsin ruksin hengessäni. Mutta olen itsepäinen. Teeskentelin, että en ollut, koska minun vain täytyi 
saada tämä järjestettyä!  

Siispä pyysin Valerieta tuomaan niitä minulle Walmartista. Sillä aikaa, hyvin pieni jälki sisäelimiin 
liittyvästä huolesta, jonka Herra jätti sattumanvaraisena uhrauksena Ezekieliä varten – leimahti 
uudelleen.  

Nyt, haluan tehdä tämän todella selväksi. Hänellä on ollut suurta parantumista ja se ei ollut 
lähellekään, mitä se oli ollut, ei ollenkaan.  

Minä katsoin häntä sängyssä jääpussin kanssa ja ajattelin itsekseni, ’Herra, onko tämä minun vikani?’ 
Avasinko minä oven, yrittämällä saada nämä laatikot, tietäen, että tunsin ruksin hengessäni ja se ei 
saattaisi miellyttää Sinua?’  

Siispä, soitin yhdelle rukousystävälleni ja pyysin häntä etsimään Herraa minun puolestani, toivoen, 
että hän tulisi takaisin sanan kanssa, että se ei ollut minun vikani ja en avannut ovea. Ja että kipu, joka 
Ezekielillä oli, oli esirukoukseen liittyvää.  

Sen jälkeen, kun tein sen, päätin mennä Raamatun Lupaukset-kirjalle vielä kerran, koska ensimmäiset 
kolme viestiä, jotka sain, olivat tulkinnanvaraisia. Sanoin, ’Herra, jos tämä on minun vikani, pyydän, 
avaa minulle ’syyllisyys’. Arvatkaa, minkä aukaisin? Jep, Syyllisyyden. Siispä, välittömästi soitin 
Valerielle ja sanoin, ’Pyydän, älä tuo mitään muuta, mitä on siinä listalla.’ 

No niin, sitten sain puhelun tältä rukousystävältä ja hän kertoi minulle, ’Herra sanoi, että sinun ei 
pitäisi kysyä minulta sitä kysymystä, sinun pitäisi tietää.’ Hän myös sanoi, että hän oli raskaan 
tuomitsemisen alla, sillä hetkellä kun hän kysyi, koska hänellä myös oli samoja ongelmia, joista Herra 
varoitti häntä.  

Tarpeetonta sanoa, tunsin itseni hyvin tuomituksi itseni ja tulin Hänen luokseen katuen. Ja kappas 
vain, seuraavan muutaman minuutin kuluessa Ezekielin kipu meni pois. 



No niin, se varmisti asian.   

Rukoilin… ’Pyhä Henki, pyydän, auta meitä organisoimaan tämä puhtaalla ja turvallisella tavalla, ilman 
vetolaatikoita.’ ’Koska todella, kaverit – olin niin turhautunut.’   

Sitten ystävä ilmestyi auttamaan minua ja me huomasimme joitakin suuria, litteitä Steriliten 
säilytyslaatikoita, jotka mahtuisivat hyllyillemme. Pyhä Henki oli auttanut minua työstämään ilman 
vetolaatikoita, joita välttämättä väitin tarvitsevani.  

Myöhemmin, ylistyksen jälkeen… en nähnyt Herraa, siispä pyysin Häntä… ’Oletko Sinä täällä? Minä en 
moittisi Sinua, vaikka et puhuisi minulle…’ 

Hän aloitti hyvin selvästi ja pehmeästi… ”Minä en voi luottaa sinuun.” (Minun sydämeni putosi…) 
”Minä tarvitsen enemmän tottelevaisuutta, vaikka sinua houkuteltaisiin ja erityisesti, kun sinua 
houkutellaan. Sinun täytyy sanoa itsellesi vakaasti, ’Älä tee sitä.’ Miksi et saa itseäsi lopettamaan, 
Clare?”  

Minä huokaisin. Tunsin itseni kuin pikku lapseksi, jota hänen isänsä toruu. Ajattelin sitä ja vastasin, 
’Ylpeys. Minun itsepäinen asenteeni: Mutta minä todella tarvitsen nämä!’  

Hän vastasi, ”Näethän, kuinka me pärjäsimme ilman? Ja erittäin hyvin, saattaisin lisätä. Milloin sinä 
aiot oppia luottamaan Minuun?”  

( Clare ) ’Herra, en nähnyt vaihtoehtoa, enkä halunnut mennä takaisin pahvilaatikoihin ja hiiriin ja 
nukkavieruihin vanhoihin pusseihin ja pölykerroksiin!”  

Hän vastasi minulle hyvin myötätuntoisesti… ”Minä ymmärrän, Minä todella ymmärrän.” Ja 
ensimmäistä kertaa tunteihin, Hänen kasvonsa tulivat näkyviksi minulle. Ja näin, että Hän ymmärsi. 
Mutta minä olin loukannut Häntä.”  

Hän vastasi… ”Jopa silloin, kun et voi nähdä vaihtoehtoa ja tunnet, että sinun vain TÄYTYY saada se – 
erityisesti silloin – sinun täytyy luottaa Minuun, eikä vaatia omaa tapaasi.” 

( Clare ) Uuuhh (vaikerointia)… Tämä on vaikeaa minulle, se todella on! On vain… tiedäthän, tämä 
pakko-oire saada kaikki siististi ja järjestykseen. Se on vain vaikeaa…  

Joka tapauksessa, ajattelin kuinka Ezekiel oli hän, joka kärsi tästä. Ja että meidän YouTube 
perheemme ei koskaan ymmärtäisi – pikemminkin he ajattelisivat, että Jumala oli karski, rankaiseva 
tyranni.  

Herra vastasi minun ajatuksiini… ”Mutta Minä olen opettanut heille ovien avaamisesta ja me AIOMME 
puhua tästä. Meidän täytyy. Minulla on kokonainen ryhmä, jotka tekevät sitä samaa asiaa, ja minä 
haluan sen loppuvan, heidän omaksi parhaakseen. Heitä taotaan vakavasti, eivätkä he ole valmiita 
ylennykseen. Minä haluan heidän saavan työkalut ymmärtää, miksi he ovat hyökkäyksen kohteena, 
niin että he voivat tehdä asianmukaiseen tietoon perustuvan valinnan. Siksi minä haluan puhua 
avoimesti tästä. EN vain saadakseni sinut tuntemaan itsesi noloksi.”  

Hän jatkoi. ”Katsokaahan Rakkaat Sydänasukkaat, Minä en ole hän, joka on häijy tässä. Saatana on 
kyttäämässä teitä, kuin leijona kyyristymässä. Häntänsä nykimässä – vain haluten teidän ottavan 
syötin ja livahtavan ulos lammasaitauksesta. Hän tietää, että te olette lammaskarsinan turvassa ja että 
hänen täytyy houkutella teidät ulos, ennen kuin hän voi hyökätä kimppuunne. Siispä hän lähettää 
HIMON hengen sytyttämään teidän halunne tehdä omalla tavallanne.”  



Ja Pyhät Kirjoitukset opettavat: ”Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku 
maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, 
silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo; 
mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.” Ensimmäinen Johanneksen Kirje 2:15-17.    

Ja minä vain haluan lisätä tässä sen, että jos meidän täytyy saada jotakin maailmasta – meidän vain 
TÄYTYY saada se! Vaikka me vaistoamme, että Herra ei halua meidän saavan sitä. Sitten me 
rakastamme maailmaa enemmän, kuin mitä me rakastanne Häntä. Ja siinä paikassa minä olin tänään. 
Minä rakastin siistiä ja järjestyksessä olevaa keittiötäni enemmän, kuin mitä minä rakastin Herraa, tai 
muuten en koskaan olisi kertonut Valerielle, että tuo ne minulle.  

Jeesus jatkoi… ”Tässä ei ole kyse karskista, armottomasta Jumalasta; tässä on kyse elossa pysymisestä, 
turvassa pysymisestä, pysymisestä vihollistenne ulottumattomissa ja etenemisestä varustelussanne ja 
kutsumuksessanne.”  

”Katsohan, Minä en voi siirtää sinua toiselle oppimistasolle, ennen kuin olet luotettavasti, paineen ja 
kiusauksen alaisena, sillä tasolla, millä nyt olet. Jos Minä siirrän sinut ennenaikaisesti, sinua tullaan 
iskemään ja ne, joita sinä johdatat, tulevat kärsimään myöskin. Kun kerran olet oppinut seisomaan 
paineen alaisena, sitten Minä voin antaa sinulle lahjoja, joita Minä haluan antaa sieluille. Niin monet 
teistä kaipaavat parantamisen ja tiedon lahjaa, mutta niillä on hintansa.”  

”Me olemme oppimisprosessissa nyt. Pyydän, Sydänasukkaat, Minä en kiellä teiltä tiettyjä asioita, 
koska olen häijy tai pikkumainen. Minä pidätän ne teiltä, koska Minä tiedän, että lopulta ne tulevat 
olemaan haitallisia ja te tulette tuntemaan suuria tunnonvaivoja.”  

”Siispä oppitunti tässä on: Luottakaa Minuun. Kuten eräs hyvin viisas sielu sanoi, ’Millä Jumala ei sinua 
varusta, sillä ei ole sinulle mitään käyttöä.’ Luottakaa Minuun. Jos Minä tuomitsen teidät synnistä ja te 
teeskentelette kuuroa, aivan kuin ette voisi kuulla Minua, te vain aukaisette lisää ovia demoneille, 
että he seulovat teitä. Sen ei tarvitse päättyä tragediaan ja kärsimykseen, jos te vain kuulostelette 
Minun ääntäni ja lopetatte tekemästä syntiä. Teidän elämänne ei tarvitse olla steriiliä ja 
hedelmätöntä, uskossa haaleata.”  

”Te voitte murtautua pois tästä paikasta ja avaimenne on kuunnella sitä, mitä Minä kuiskaan ja laitan 
teidän sydämeenne…” 


