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Antakaa anteeksi & Päästäkää irti 

SEN, MITÄ SAATANA KIROAA, SEN MINÄ SIUNAAN… ANTAKAA ANTEEKSI & PÄÄSTÄKÄÄ IRTI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Marraskuuta, 2016.  

Clare aloitti… Hallitkoon Jumalan rauha ja anteeksianto meidän sydämissämme. Minä sanon sen, 
Sydänasukkaat, koska minä varmasti tarvitsen anteeksiantoa hallitakseni sydämessäni.  

Herra salli hyvin rakkaan ja vilpittömän kristityn ilmestyä portaillemme – kutsumattomana, neuvoa 
etsien. Mutta vihollinen, kun hän on paha egoisti, tietää kuinka manipuloida ja saada jopa parhainkin 
meistä aiheuttamaan ongelmia.  

On luonnollista, että me emme avaa ovea, kun ihmiset ilmestyvät kutsumatta – ellei Herra laita Hänen 
sormeaan johonkin ja pyydä meitä tekemään sitä. Jonka Hän tässä tapauksessa teki. Siispä me emme 
voineet kiemurrella siitä pois.  

Minä tiesin, että tämä tulisi olemaan koettelemus, koe ja uhraus. Ja sitä kesti kaksi kuukautta ja se on 
vasta nyt tulossa päätökseen.  

Haluamatta loukata Armeliaisuutta ja tehdä mitä pystyimme, missä pystyimme – mutta myös ollen 
uskollisia palvelutoimellemme, Herra oli jo vakiinnuttanut meidät. Minä kerron teille – se oli kova 
taistelu ja jälkiseuraukset – vau. Paljon siemeniä, jotka minun pitää käsitellä.  

Todella minä ajattelin, että me ehkä olimme auttaneet tätä sielua, mutta sitten alkoi tulla piikkejä, 
syytöksiä, hyökkäyksiä ja kiittämättömyyttä.  

Vedet ovat tulossa myrskyisiksi, koska Saatana haluaa kukistaa meidät, ennen kuin me pääsemme 
määränpäähämme. Hän vihaa meitä, me kaikki olemme uhka hänen pimeyden valtakunnalleen ja hän 
tulee heittämään jokaisen esteen ja lannistamisen, pysäyttääkseen meidät. Hänen päähyökkäys 
paikkansa tulee olemaan Epäily. Herra kertoi meille aikaisemmin… ’Jokaista jumalan työtä kohtaan 
vihollinen on nimennyt Epäilyn, Pelon ja Tarkastelun demonit.’ Mutta tässä on se, mitä Herralla oli 
sanottavaa tästä koettelemuksesta… 

Jeesus aloitti… ”Aina ne, jotka saavat aikaan eniten huolia, ovat niitä, jotka tekevät eniten hyvää. 
Ihminen ajattelee… ’Keskeytyksiä, ajan menetystä, tunnekipua, kiittämättömyyttä, pettämistä.’ Minä 
ajattelen… ’Minun Morsiameni, sinä olet kaunis, sinä näytät enemmän Minulta koko ajan’.”  

”Katsohan, Minä olen hän, joka valitsen nämä astiat, jotka kylvävät epäjärjestystä muiden elämiin. 
Vaikka vihollinen käyttää heitä saamaan aikaan ajan ja palvelutoimen menetystä, Minä käytän heitä 
rakentamaan luonnetta ja armeliaisuutta.”  

”Minä kerroin sinulle alusta alkaen, tämä on sinun kärsimyksesi. Sinä näit sen tulevan, Minä kerroin 
sinulle, mikä se oli. Mutta Minä vahvistin sinulle, että Minä halusin sinun käsittelevän sen, enkä 
kääntävän sitä pois.”  

”Mutta pettymyksen, hämmennyksen ja petoksen tohinassa sinä menetit näyn siitä, mitä Minä olin 
tekemässä… sitä jotakin Minä olin tekemässä sinussa ja Ezekielissä. Kyllä, uhraukset ovat voimallisia, 
syvän kivun vuoksi, jota ne saavat aikaan, mutta asiat ovat seuloutumassa teissä. Sinä pyysit olla 
myötätuntoinen ja ystävällinen ja niinpä Minä lähetin sinulle testejä. Nyt sinä olet katkera ja valitat 
sitä, mikä hävittiin tässä koettelemuksessa? Sinä olet vihainen, närkästynyt ja sinua inhottaa?”  



”Tiedätkö, kuinka monta kertaa Minä olisin voinut tuntea niin sinua kohtaan, mutta Minä en tuntenut. 
Tiedätkö, kuinka monta kertaa sinä olet aiheuttanut Minulle pettymyksen, Clare? Ja miksi sinä olet 
järkyttynyt siitä, mitä menetettiin, sairaudesta, jonka se aiheutti, kivusta ja ajatusten 
harhautumisesta? Nämä lähetettiin hillitsemään luonnettasi ja karaisemaan lihaasi.”  

”Sinun pitäisi kiittää Minua, ei pitää vihaa yllä, joka tuo katkeruuden siemenet ja antaa viholliselle 
mahdollisuuden rakentaa linnoitus. Joka muuten tulee murskaamaan jokaisen armon, jonka Minä 
olen antanut sinulle, jos sinä sallit sen jatkua. Siksi Minä haluan sinun kiittävän Minua siitä, mitä Minä 
tein tämän astian kautta ja katsovan tarkkaan alueita, joissa muistutat heitä.”  

”Tämä kaikki on nöyryyden vuoksi, Minun Rakkaani, Minä en ole nuhtelemassa sinua, Minä olen 
opettamassa sinua. Kiitä Minua kaikesta kivusta, jota tämä on saanut aikaan ja anna anteeksi. Mitään 
ei ole menetetty, Clare. Niin paljon on saavutettu kantamalla tätä ristiä. Mutta jos pidät katkeraa 
siementä sydämessäsi, se tulee leviämään ja tukahduttamaan hyvän elämän. Siispä sinun täytyy antaa 
anteeksi ja luopua vihasta, laskea se ristin juurelle, kaikkien muiden katkerien kruunujen kanssa, joita 
Minä kannoin ja joita sinä olet kantanut. Kyllä, laske se Minun Pilkkaamisten Kruununi viereen.”  

Ja kieli poskella Hän sutkautti… ”Ajattele vain kuinka onnekas sinä olet! Jos olisit laittanut mainoksen 
sanomalehteen, että joku tekisi kaikki nämä asiat sinulle, sinä et löytäisi palkattavaksi ketään!”  

”Todella, tämä tilanne oli Minun lahjani sinulle. Käännä se siunaukseksi, koska vihollinen tulee 
kääntämään sen kiroukseksi, jos sinä et tee. Ja Minä en uhkaa sinua, Minun Kaunis Morsiameni. Minä 
vain totean tosiasian. Sinä et saa pitää vihaa ja anteeksiantamattomuutta sydämessäsi. Sinun täytyy 
luopua siitä ja sallia Minun puhdistaa se pois.”  

”Minun ihmiseni, Minä olen lähettänyt teille kaikille monia sellaisia ’lahjoja’. Nyt te tiedätte, kuinka 
teidän tulee käsitellä niitä. Kun lomakausi on tulossa, tulee olemaan erinomaisia mahdollisuuksia 
antaa anteeksi ja laskea pilkkakruunu Minun omani viereen, Ristin juurelle.”  

”Minä olen kypsyttämässä viinipuunne hedelmää. Olen muuttamassa kitkerät rypäleet makeiksi. Minä 
olen korjaamassa satoa ja laittamassa ne Minun viininpuristimeeni. Rypäleiden murskauksessa maku 
saavutetaan. Koettelemusten kautta tulevassa kärsivällisessä odottamisessa rypälesato kypsyy 
hienoksi viiniksi, arvolliseksi Kuninkaan pöytään.”  

”Kyllä, Minun viinitarhani, Minä olen kypsyttämässä teitä. Joistakin Minä korjaan satoa ja viinit ovat 
erinomaisia. Rypäleet ovat säilyneet hengissä pieniltä ketuilta ja kypsyneet Minun kunniani ja 
ylistykseni auringossa. Ne ovat tulleet täyteen ikään myrskyjen kautta - myrskyt pyyhkäisivät 
kukkuloiden rinteitä. Ja Minä olen hyvin mielistynyt niihin teistä, jotka tietävät, kuinka kääntää kirous 
siunaukseksi.”  

”Todella, tämä on Minun työni, minkä Saatana kiroaa, Minä siunaan sen ja hyvää tulee siitä esiin. Te 
olette oppimassa armon hienoja taitoja ja kuinka seurata sitä. Ei ole mitään, mitä vihollinen voi tehdä, 
mistä te kaikki ette voisi johtaa hyvää. Minä pidän huolen siitä. Minä haluan teidän olevan 
esimerkkejä ja opettavan tätä periaatetta ympärillänne oleville.”  

”Monet teistä ovat alkaneet uusia ponnistuksia Minun puolestani… Musiikkia, taidetta, kirjoja ja 
opetuksia. Nämä ovat erinomaisia – ja suuresti vihollista uhkaavia, muuten. Ja siispä teitä vastaan 
tulee olemaan toimeksiantoja, ryöstää teiltä teidän luova ilonne. Mitä enemmän vaikutusta 
voitelullanne tulee olemaan, sen enemmän teitä vastaan tullaan hyökkäämään.” 



 ”Voitte olla varmoja, teitä vastaan tullaan hyökkäämään. Mutta Minä olen opettamassa teille, kuinka 
kääntää hyökkäykset kärsivällisyyttä ja luonnetta muovaavaksi armoksi – joka tulee saamaan aikaan 
pyhyyden tuoksun Jumalallenne.”  

”Siispä, olkaa varmoja, nämä koettelemukset ovat teidän hyväksenne ja ne lisäävät rikkauttanne 
armossa.”  

”Menkää nyt, antakaa anteeksi, antakaa ja edetkää. Älkää antako itseänne estettävän. Kun nämä 
oppiläksyt on kerran opittu, menkää eteenpäin. On aikaa päästää irti. Rukoilkaa ja päästäkää irti, 
sallikaa Minun jatkaa Minun työtäni näissä sieluissa, jotka vaikuttavat hidastavan kaikkea, mikä on 
hyvää.” 


