
439. TODELLINEN ANTEEKSIANTO, ARMO & RAKKAUS 

Abba Isän sanoja & Claren Kokemus, 7. Joulukuuta, 2016.  

( Clare ) Kyllästäköön anteeksiannon vapaus sielumme ja vapauttakoon meidät menneisyydestä. Minä 
en vain voi salata teiltä mitään, kallisarvoinen perhe.  

Ensinnäkin minä haluan tehdä selväksi, että tässä ei ole kyse kenestäkään, josta olen puhunut 
aikaisemmin tai ainakaan muistini mukaan. Varmasti ei minun aviomiehestäni, Carolista, Tohtori 
Sherrystä tai kenestäkään rukoussoturista. Vain selventääkseni sen.  

Olin luottanut jollekulle erittäin kallisarvoisen asian. Jotakin, joka kuului Jeesukselle, jotakin joka 
kuului myös muille. Ja viime aikoina olin huomannut, että he olivat pettäneet luottamukseni. Kaikki, 
mitä voin sanoa, on että olen itkenyt nyt yli viikon, joka päivä, kun olen tullut huomaamaan, mitä 
heidän luottamuksensa merkitsi minulle. Jopa nyt minun sydämeni on murtunut, silmäni ovat 
turvonneet itkemisestä ja äärimmäisestä uupumuksesta.  

Kyllä, minä voin kuulla teidät, minun Satanistiset ystäväni – hurraamassa, mutta Jumala aina kääntää 
hyväksi sen, mikä oli tarkoitettu pahaksi. Tässä pilvessä on silti hopeareunus.  

No niin, kun me kaikki kamppailimme tämän koettelemuksen kanssa, oivalsin, että Jumala salli sen, 
osana testiä seuraavaa tasoa varten. Ettekö sanoneet, että te menisitte korkeammalle Hänen 
kanssaan, vaikka tulisi mitä… kun kutsu annettiin muutama viikko sitten? Eikö Hän kertonut meille, 
että se olisi kivuliasta? Jos teitte niin, te olette luultavasti kamppailemassa jonkun vaikeamman 
kanssa, kuin mitä olette kokeneet vielä elämässänne.  

En ole puhunut miehen (pettäjä) kanssa vielä, siitä mitä oli ja mitä tehdään ja Herra on pyytänyt 
minua odottamaan. Siispä minä odotan Jeesuksen tekevän sen, mitä Hänelle on kaikkein tärkeintä: 
tuomitsemaan sielun, että he voisivat katua ja syntyä uudelleen. Hän mahtailee, että hänet on 
pelastettu, mutta häntä ei ole pelastettu. Hän mahtailee, että hänellä on suhde Jumalan kanssa, 
mutta hän ei tunne Häntä.  

Oi, ihmiset olkaa varuillanne niitä, jotka eivät tunne Herraa. Älkää luottako heille mitään kallisarvoista, 
vaikka ne, jotka tuntevat Herran, ovat heikkoja. En edes tiedä, olisinko luottamuksen arvoinen.  

Mutta joka päivä, kun itkin, voin tulla vain pisteeseen, missä kadun omia syntejäni. ’Anna anteeksi 
meille meidän syntimme, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velallisillemme’ kaikuu minun 
korvissani ja joka päivä minun täytyy antaa anteeksi jälleen, koska hän jatkaa loukkaamista. Joka päivä 
minun pitää käsitellä tekohymyä, jonka alla paha on juonimassa. Siispä joka päivä minun täytyy 
sanoutua irti itsesäälistäni, pettämisen tuskasta ja tietää, että minun syntini ovat paljon pahemmat 
elämässäni. Erityisesti ennen kuin minut pelastettiin, mutta jopa sen jälkeen, olisin voinut langeta 
tähän syntiin milloin vain.  

Sitten minun täytyy rakastaa, todella rakastaa ja haluta parasta hänelle. Kyllä, se on armon työ, se ei 
tule minun kyvystäni tai pyhyydestäni, jonka sanoisin olevan vararikossa juuri nyt.  

Tohtori Sherry, Carol ja Ezekiel ja muut minua lähellä olevat tietävät hyvin, että tässä 
koettelemuksessa ei ole kyse vain Juudaksesta. Tässä koettelemuksessa on kyse haasteesta rakastaa 
ja antaa anteeksi päivittäin, tietäen täysin hyvin, että hymy, johon katsot, on valhe ja juoniminen 
sinua vastaan jatkuu. Minä olen kohdannut vertaiseni tässä koettelemuksessa.  

Kuten te kaikki tiedätte, kun joku vakavasti pettää luottamuksenne, se vetää teidät tyhjiin 
tunnetasolla, henkisesti ja fyysisesti. Ja siksi minulla on ollut vähän viestejä. Olen kuluttanut päiviä 



itkien ja en vain ole kykenevä ajattelemaan kunnolla. Ehtoollisen jälkeen on parempi olo ja luulen, 
että voin viettää puoli-normaalia elämää, mutta myöhemmin se hiipii minun päälleni jälleen. Sama 
Ezekielillä.   

Menen nukkumaan rukoillen armoa ja loppua tälle koettelemukselle. Minä herään vain kohdatakseni 
sen jälleen seuraavana päivänä. Totta puhuen, en ole halunnut nousta sängystä. Antakaa minulle 
anteeksi, olen vain halunnut ryömiä koloon ja mennä nukkumaan. Kaikki siitä on kuitenkin itsesääliä ja 
Jumalan kestävän armon avulla – minä en halua mitään osaa siihen. Minä haluan vain antaa anteeksi 
ja rakastaa.”  

Siispä minä halusin kertoa teille tästä ja pyytää teitä rukoilemaan meidän puolestamme. Seisokaa 
minun kanssani tämän sielun pelastuksen puolesta ja olkaa kärsivällisiä, koska en ole ollut viestien 
hallinnassa, niin kuin haluaisin olla. En aio keksiä jotakin kertoakseni teille, vain kuluttaakseni 
lähetysaikaa. Minä jaan pohjimmat tuntoni, elämäni, todelliset asiat, joita kohtaan joka päivä, 
toiveissa, että te myös voimistutte kamppailuissanne pahan kanssa, omissa elämissänne ja kyvyssä 
antaa anteeksi muille uudelleen ja uudelleen… 70 x 7 kertaa. 

Se muistutti minua tästä vertauksesta, jonka Herra kertoi.  

Sitten Pietari tuli Jeesuksen luo ja kysyi… ’Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi 
veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?’ Jeesus vastasi hänelle: ”Minä sanon 
sinulle, ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän.” Matteuksen Evankelumi 
18:21-35.   

Vau. Anteeksi antaminen sydämestä on aivan eri asia kuin sanoa ’Annan sinulle anteeksi.’ Se on 
todellinen armon työ, se on varmaa. Ja en ole niinkään peloissani rangaistuksesta, kuin mitä olen 
loukkaantunut epäoikeudenmukaisuudesta. Jos Herra voi antaa anteeksi minulle kaiken, mitä olen 
tehnyt, enkö minä voi antaa anteeksi minun veljelleni? Sillä varmasti hänellä on ihmeellisiä piirteitä, 
joita minulta puuttuu.  

Herra, onko Sinulla mitään sanottavaa?  

”Minun tyttäreni, Minun Morsiameni, Minä tiedän, että sinä kärsit, mutta eikö ole sen arvoista nähdä, 
että tämä sielu ei menehdy helvetin tulissa. Tämä Minun lapseni, heidän tietämättään, on liitossa 
Paholaisen kanssa, ilman katumusta. Jos he kuolisivat tällä hetkellä, he menisivät ikuiseen 
kadotukseen. He ovat tietämättömiä siitä, he eivät ajattele sillä tavalla ollenkaan – vaikka Minä olen 
koputtanut heidän omantuntonsa ovelle kuukausia, he silti kääntyvät pois ja kieltäytyvät 
vastaamasta.”  

”Minä rakastan tätä sielua niin kovin hellästi ja hänessä on niin paljon hyvää. Mutta hyvä, mitä he ovat 
ajatelleet tehneensä elämissään, sen kaikki nämä pahat voittavat paljon ja oikeudenmukaisuus huutaa 
apua. Minä en voi lähettää sellaista Taivaaseen. He ovat valinneet, etteivät työskentele Minun 
puolestani, vaan he työskentelevät itsensä ja Paholaisen puolesta. Siispä mitä Minä tekisin?”  

”Tämä on kauhea koettelemus Minulle myös. Minun täytyy pitää heidät elossa, suojella, nuhdella ja 
odottaa heidän oivaltavan, että kuinka syvälle he ovat langenneet. Ja kun kuvioissa on mukana niin 
paljon ylpeyttä ja röyhkeyttä, jopa se on mahtava tehtävä. Kuitenkin Minulla on Minun tapani ja 
keinoni, eikö olekin?”  

( Clare ) Kyllä Abba Isä, Sinulla todella on. 

( Abba Isä ) ”Minä olen tarkoituksellisesti tuonut tämän sielun sinun luoksesi, että heidät voitaisiin 
pelastaa, Clare. Minä tiedän, että sinä olit tietoinen kuukausia sitten väärinteoista, kuitenkin sinä 



seisoit Minun kanssani ja sallit sen jatkua. Mutta nyt, kun Minä olen tuonut sen sinun huomioosi, sitä 
ollaan valmistelemassa ratkaisua varten. Minä tarvitsen, että rukoilet heidän puolestaan, kuin et ole 
koskaan ennen rukoillut. Minä olen varastoinut jokaisen kyyneleen, mitä sinä olet vuodattanut heidän 
vuokseen ja armoa vapautetaan. Seiso kuitenkin Minun kanssani, Rakkaani ja jatka tarjoamasta 
rukouksiasi ja kärsimyksiä, jota tämä aiheuttaa sinulle ja ympärilläsi oleville.”   

”Ja tapa, jolla Minä käytän sitä sinun hyväksesi, on todella laajentaa sydäntäsi työstämään omassa 
sielussasi nöyryyttä ja aitoa synnintuntoa. Kun Minun lapseni näkevät syntinsä selvästi, he eivät nosta 
kulmakarvojaan tuomitakseen. Clare, ole rohkea, ole voimakas ja ole rakastava. Nämä lahjat Minä nyt 
välitän sinulle, Rakkaani, ja kaikille, jotka kuuntelevat, jotka kaipaavat saada ne.”  

( Clare ) Johtopäätöksenä minä haluan jakaa kanssanne tämän tarinan, kirjasta, ’Erämaa Isien 
Viisautta’ (The Wisdom of the Desert Fathers)   

Siinä on kertomus, kuinka munkit kokoontuivat yhteen käsittelemään yhden munkin tekemään 
rikkomusta. Apotti, Mooses, ei ilmestynyt kokoukseen – vaikka hän tiesi siitä. He lähettivät hänelle 
viestin… ’Me olemme odottamassa sinua aloittaaksemme!’   

Siispä Apotti Mooses meni, mutta todellisessa profeetallisessa muodossa tuli sisään ääneti kantaen 
selässään vanhaa koria, joka oli täytetty hiekalla, ja joka vuoti hänen jälkeensä, jättäen jäljen.  

Kun kysyttiin, mitä ihmettä hän oli tekemässä, hän vastasi… ’Minun syntini juoksevat minun jäljessäni, 
enkä minä näe niitä ja minä olen tuleva tuomitsemaan toisen miehen syntejä?’ Ja prosessi loppui, 
ennen kuin se edes muodollisesti alkoi ja veli, joka oli tehnyt syntiä, sai anteeksi.  

Se on kaunis kertomus, minä en vain koskaan unohtanut. Ja jättää aikamoisen vaikutelman 
sydämiimme ja mieliimme. Tässä on vanha, pyhä mies kantamassa korin hiekkaa ja se vuotaa hänen 
jälkeensä. Ja ne ovat hänen syntinsä, joita hän ei voi nähdä. Kaunis kertomus. 


