
742. Jeesus sanoo… Te menette omaa Tietänne & Sitten te ihmettelette  
”Miksi minä epäonnistuin?” 

TE MENETTE OMAA TIETÄNNE & SITTEN TE IHMETTELETTE… MIKSI MINÄ EPÄONNISTUIN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Joulukuuta, 2019.  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Jeesus, kun sallit minun nähdä mitättömyyteni. Minulla on uutta toivoa, tietäen, 
että Sinä yksin voit tehdä, mitä vaaditaan. Ja minä viimein tunnistan minun hyvin todellisen puutteeni. 

Herra, Minä näen, että minä yhä yritän tehdä asioita omalla voimallani, itsekseni. Kun minä 
kamppailen asettuessani taloksi ja organisoidessani, näen, että irti päästäminen on minulla hyvin 
vähän hallinnassa. Sotkusta irti päästäminen. Minä tunnen yhä pakonomaisuutta organisoida 
enemmän, niin, että voin löytää asiat helpommin. Kuitenkin olen kyllästynyt TAVAROIHIN! En halua 
muuta kuin olla Sinun kanssasi ja minua tarvitsevien sielujen kanssa. Kuitenkin huomaan, että tämä 
pakonomaisuus organisoida jatkuvasti tunkee väliin Sinua vastaan. Ja olen sodassa. Se muistuttaa 
hyvin paljon sitä, mitä Pyhä Paavali sanoi, kun hän sanoi, että teen asioita, joita toivon, että en tekisi 
ja en tee asioita, joita toivoisin, että tekisin!  

( Jeesus ) ”Clare, sinä tarvitset toimivaa organisointia, mutta vain välttämättömimmän. Katsohan, 
sinulla on niin paljon, että se omistaa sinut, Minun Rakkaani. Käytä myöhäistä iltapäivää saattaaksesi 
loppuun nämä yksityiskohdat, mutta anna Minulle kaikkein parhain aika päivästä ja jätä ne huomiotta 
myöhäisempään asti. Tässä Minä tulen avustamaan sinua.”  

( Clare ) No niin, Herra, se mitä minulla on useimmin sydämelläni, on saada vapaata, että voisin 
työskennellä musiikin parissa. Minä en näytä olevan kykenevä tekemään sitä. Ja nyt minä tunnistan, 
että olen yrittänyt tehdä sitä. Minä lasken sen Sinun pyhien jalkojesi juureen, Herra, tunnustuksen 
kera, että en pysty tekemään tätä. En voi hallita aikaani, saattaakseni tämän loppuun. Minä tulen 
Sinun luoksesi täydellisessä puutteessa tehdä yhtään!  

Jeesus, minä lasken Sinun varaasi. Minä annan tämän Sinulle. Minä en enää voi yrittää omillani. Minä 
voin vain tunnistaa heikkouteni ja antaa sen Sinulle. 

Sinun Armostasi, Herra, minä odotan ihmeitä. Vain Sinun kunniasi ja armosi voivat päästää minut 
pahasta ja tästä juoksuhiekasta, jota kutsun elämäkseni. Minä en halua tämän olevan elämääni enää, 
koska minulla ei ole mitään kortta kekoon kannettavaksi. Kaikki, mitä voin sanoa, on että minun 
”elämäni”, minun yritykseni, jopa kaikkein parhaimmat yritykseni – ovat epäonnistumisia ilman Sinun 
suurta väliintuloasi.  

Minä lasken tämän rikkoontuneen lelun Sinun jalkojesi juureen, Jeesus, ja kerjään Sinulta, että annat 
minulle armoa. Sillä omilla voimillani, minä en ole tehnyt mitään. Vain Sinä voit saada tämän aikaan.  

Voi Jeesus, muuta minun sydämeni, niin että en enää ole lihani vanki! Pyydän, Herra, muuta minun 
sydämeni! Käytä minun aikaan viisaasti. Minä lasken sen Sinun jalkoihisi. Sinä olet Ainoa, joka voi 
elvyttää tämän rikkonaisen unelman. Näytä minulle tie ulos tästä itsepäisyyden hetteiköstä ja johdata 
minut vapauteen. 

Minun sydämeni pursuaa halua täyttää Sinun tahtosi tässä. Ja minä olen viimeinkin läpikotaisin 
vakuuttunut, että minä en voi tehdä mitään itse ratkaisten, ellet Sinä ole antanut sille voimaa ja 
varustamista, Sinun armollasi. Minä tunnistan, että olen yrittänyt tehdä tätä. Tunnistan, että en ole 
tunnistanut minun täydellistä ja kertakaikkista riippuvuuttani Sinusta, vaan pikemminkin minä olen 
yrittänyt…   



Kun se, mitä minun olisi pitänyt tehdä, on että olisi pitänyt rehellisesti katsoa perustavaa laatua 
olevaa tyhjyyttäni, laskea tarkalleen, mitä minä voisin odottaa itseltäni ja tunnustaa että olen en-
mitään. Ei yhtään asiaa, jolla olisi jotakin arvoa. Minä en pysty tekemään sitä. Minä tunnistan sen.   

Herra, minä olen vain paakku elävöitettyä savea, täysin riippuvainen Sinun Elämänhenkäyksestäsi.   

Minä olen pettänyt itseäni ajattelemalla, että saan kaiken kokoon tänään, huomenna, ensi viikolla. 
Tosiasia on, että minä en saa kaikkea kokoon. Siispä, minä tulen Sinun luoksesi täysin vararikossa ja 
pyytäen Sinua ottamaan asiat haltuun! Johdata minua Sinun kunniallasi ja armollasi, että ne 
korvaisivat minun puutteeni ja vikani. Pyydän, Jeesus. Saata loppuun Sinun tahtosi minun poloisessa 
elämässäni. 

( Jeesus ) ”Sinä olet puhunut hyvin, Minun hyvin pieni Clareni. Sinä näet Totuuden nyt. Sinä olet 
ensimmäistä kertaa luotaamassa Totuuden syvyyksiä ja näkemässä että, se mitä Minä olen laittanut 
eteesi, ei ole mahdollista, eikä se ole sinun saavutettavissasi omillasi. Minä tunnen sympatiaa sinua 
kohtaan, Rakkain. Minä tunnen sinun kipusi ja turhautumisesi syvyydet ja sinä olet tehnyt viisaan 
valinnan.”  

( Clare ) Herra, minä en aina tiedä tunnista tuntiin, että mitä Sinä haluat. Jotkut, jotka ovat 
henkisemmin suuntautuneita, sanovat, että he tietävät, mitä Sinä heiltä haluat minuutista minuuttiin. 
Minä tunnustan, minä en tiedä. Minä tiedän, että itsepäisyyden myrkky on vahvana minussa ja minä 
kaipaan, että Sinä otat sen pois minusta – jos vain Sinä haluat. 

( Jeesus ) ”Minä vastaanotan sinulta sinun tahtosi. Tämä vaatii aikaa: mutta muista. Minä en 
työskentele sinun kauttasi, kuten Minä työskentelen joidenkin kanssa, jotka ovat vakuuttuneita, että 
he kuulevat Minun sanovan ”mene tänne, mene sinne, tee tämä nyt, tee tuo.” Eikä sinun asiasi ole 
arvostella, jos he ovat paikkansapitäviä, tai olenko Minä todella puhumassa heille. Mutta Minä 
vakuutan sinulle, paikkansapitävyys karisee jopa heidän kannoiltaan ajoittain, tai he olisivat pilalla 
röyhkeydestä ja itseluottamuksesta.”  

”Katsohan, Minun Rakkaani, jopa Minun ääneni kuulemisessa, te kaikki olette alttiita virheille. Jotkut, 
jotka toivovat, että heidät nähtäisiin itseriittoisina Minun tahdossani, omassa voimassaan, ovat 
vakavasti petettyjä. Minun täytyy sallia hedelmän heidän elämässään kypsyvän, ennen kuin he edes 
voivat epäillä, että kuinka kauas he ovat menneet harhaan. Jotkut toivovat olevansa itsenäisiä, 
itsepäisiä, itseriittoisia, ilman virheitä. Mutta koska Minä rakastan heitä, Minä sallin tämän virheen 
vain niin kauan, kuin on tarpeellista ja sitten Minä tulen poistamaan Ylpeyden ja Tietämättömyyden 
verhon ja he tulevat jälleen kerran olemaan rikkonaisia ja todella riippuvaisia Minusta ja kaikkein 
vähäisimpiä kaikista, omissa silmissään.”  

”Siksi sinä et voi osoittaa tätä, kun näet sen sielussa. Minun täytyy tehdä työtä heidän kanssaan, 
kunnes he ovat valmiita ja hedelmä, joka on mätä, paljastaa että heidän kaikissa tavoissaan on virhe. 
Siihen asti, ole kärsivällinen, Minun Rakkaani.”  

( Clare ) Ja tässä, Hän puhuu minulle tietystä tilanteesta, josta tiedän, että en voi tehdä muuta kuin 
rukoilla.  

( Jeesus ) Mutta sinä olet tullut Minun luokseni täysin tietoisena viastasi olla itseriittoinen, olla 
kykenevä tekemään tämä, omata itsekontrollia ja viisautta jne. jne. Sinä olet nähnyt itsesi ja vaikka se 
onkin kivuliasta ja riistää pois kaiken itseluottamuksen omista tavoistasi, se on ihmeellisen 
hedelmällistä.”  



( Clare ) Herra, minä epäilen tässä turhamaisuutta. Ja tunsin sillä tavoin, koska pystyin näkemään sen… 
Hän puhui toisesta sielusta ja en halunnut ryhtyä tuomitsemaan sitä sielua. 

( Jeesus ) ”Katso suojaustasi, Clare. Mitä Ezekiel on kertonut sinulle?”  

( Clare ) Joo, ja hän on vahvistanut sen, mitä minä tunnen ja sen, mistä Herra puhuu.  

( Jeesus ) ”Minä lähinnä vain teen uskottavaksi sinulle ne viat, joita kaikilla teistä on Maapallolla 
jossain elämänne vaiheessa. Ja joillakin useita kertoja, koska tarvitaan toistoa ja kypsyyttä todella 
”tajuta se”.”  

”Sinä olet tullut Minun luokseni paljaana, sokeana ja köyhänä. Siis, käännyttäisinkö sinut pois? 
Sanoisinko Minä sinulle ”yritä omalla viisaudellasi”? Vai eikö Minun pitäisi tunnustaa sinun hyvin 
rehellinen tunnustuksesi, että sinä todella olet yrittänyt tehdä tätä omillasi? Minä olen niin iloinen, 
että sinä näet tämän! Sinä luulit, että näit sen aikaisemmin, mutta todella, sinä et nähnyt, tai sinun 
tekosi olisivat tuoneet hyvää hedelmää. Mutta sinä seisot nyt Minun edessäni tyhjin käsin, vararikossa 
ja katsot minuun kuin Sinun Pelastajaasi. Enkö Minä palkitsisi tätä Minun väliintulollani?”  

”Voi, Minun Ihmiseni. Te teette niin paljon omalla voimallanne. Te olette vakuuttuneita, että Minä 
olen teidän kanssanne. Ja Minä olen teidän seurassanne, mutta te ette koskaan saavuta tarpeenne 
syvyyksiä Minun edessäni. Pikemminkin, te tunnustatte Evankeliumin lähtökohdista, että te ette voi 
tehdä mitään pysymättä viinipuussa – mutta sitten te käännytte ja menette omia teitänne, omassa 
voimassanne ja te ihmettelette… ”Miksi minä epäonnistuin?”  

”Minä kerron teille, todella, aivan kuten Clare on epäonnistunut, niin olette myös te – koska te ette 
tunnusta täydellisen tyhjyytenne syvyyksiä ja vararikkoa. Kristityt sielut, jotka ajattelevat, että he 
voivat tehdä mitä tahansa, koska he ovat niin päteviä, he ovat harhaisia. Ja enemmin tai myöhemmin 
tulevat kärsimään murskaavan tappion. Sielu, joka vapisee Minun sanojeni edessä ja tulee Minun 
luokseni polvistuen, tunnustaen vikansa ja pätemättömyytensä – se sielu tulee saamaan armot, joita 
he tulevat tarvitsemaan menestyäkseen.”  

”Joillekin on mahdottoman vaikeaa tunnustaa heikkoutensa ja epäonnistumisensa elämässä. Siispä he 
löytävät voimaa oma-apu kirjoista ja tekevät tunnetuksi omillaan – tällä kertaa tehden pohjatyöt ja 
valmistautuen paremmin.” 

”Kuitenkin he, jotka eivät tule odottamaan Minua varustamaan heitä inspiraatiolla, ohjauksella ja 
avulla, he eivät tule koskaan tule saavuttamaan heidän täyttä kristityn potentiaaliaan, jonka Minä loin 
heille. Parhaiten onnistuvat pienimmät, jotka vapisevat Minun sanaani.”  

”Totta, te näette toisten aikaansaavan suuria asioita, kun he onnittelevat itseään ja paistattelevat 
omassa varjossaan. Ja he ovat saattaneet saavuttaa päämäärän, mutta heidän luonteensa tulee 
kärsimään.”  

”Minä haluan teidän menestyvän asioissa, samalla kun te kasvatte suuremmiksi nöyryydessä ja 
riippuvaisuudessa Minuun. Minä haluan teidän havainnollistavan maailmalle, että Minä voin tehdä 
mitä tahansa Minä valitsen tekeväni sielujen kautta, jotka tekevät yhteistyötä, ei väliä kuinka pieniä 
he ovat maailman silmissä.”  

”Katsokaahan, päämäärä elämässä ei ole menestyä yritteliäisyydessä. Päämäärä on kasvaa 
pyhyydessä ja rakkaudessa veljeenne, valmistella itsenne Taivasta varten, sillä aikaa kun otatte muut 
mukananne. Kun nämä asioiden väliset vuorovaikutussuhteet on täytetty, sitten ei ole väliä kuinka 
epäonnistuneelta te maailman silmissä näytätte, te todella olette menestyneet.”  



”Minä olen nähnyt sinun puutteesi koko ajan, Clare. Minä olen nähnyt pakon, joka on suistanut sinut 
raiteiltasi. Ja koska sinä olet vilpittömästi tunnustanut avuttomuutesi, Minä olen liikuttunut sääliin 
asti. Ja Minun armollani ja sinun tottelevaisilla ponnisteluillasi, Minä saan aikaan sen, että sinä tulet 
viimeistelemään laulut ja tekemään jopa enemmän, ennen kuin otan sinut Itselleni. Mutta ennen 
kaikkea, Minun rakkaani, Minä haluan sinun säilyvän yhtä avuttomana kuin pikku lapsi Minun 
edessäni, jatkuvasti rukoillen ja luottaen yksin Minuun. Tällä tavalla, sinä tulet pysymään Minulle 
vastustamattomana ja yhdessä meidän musiikkimme tulee koskettamaan niiden sydämiä, jotka 
kaipaavat suurempia syvyyksiä Minun kanssani.”  

”Mutta tässä Minun täytyy varoittaa sinua, Rakkain. Älä vertaa itseäsi muihin levyttäviin artisteihin. 
Jatka vain Minun inspiraationi varassa ja älä katso muiden tapoja. Pikemminkin katso Minuun, Clare. 
Katso Minuun ja me tulemme tutkimaan rakkauden ääniä yhdessä.”  

”Katso myös Minun Äitiini avun saamiseksi, että voit järjestää aikasi ja voidella äänesi. Hänellä on 
suuri vaikutus sinun musiikkiisi, josta sinä et ole tietoinen. Hänen rauhansa, suojeluksensa ja 
perustavan laatuinen hellyytensä tulee valamaan musiikkiimme toisen ihanan ulottuvuuden. Hän on 
aina sinun kanssasi, aina huolehtivainen sinusta ja haluten sinun menestyvän täydestä sydämestään.”  

”Viimeiseksi sanaksi: jätä itsesi tuomitseminen. Sinä olet käynyt läpi suunnattoman koettelemuksen 
viime aikoina, huolehtien sieluista, jotka tulevat Turvapaikkaan. Rakentaminen, organisointi ja elämäsi 
muuttaminen tähän Taivaan siunaamaan syrjäiseen paikkaan. Älä aliarvioi itseäsi siitä, että olet ollut 
poissa musiikista. Sinulla on ollut kädet täynnä ja sinä et ole Supernainen.”  

”Sinä olet vain Minun pikku Clareni, vaivoin vaipoista pois päässyt. Silmät suurina tämän paikan 
ihmeistä, samaan aikaan kun olet vastuullinen tarjoamaan järjestystä ja suuntaa. Se on enemmän kuin 
mitä monet koskaan saisivat tehtyä. Mutta koska sinä pysyt Viinipuussa, asiat loksahtelevat 
paikoilleen.”  

”Kuitenkin tämä on uusi täydellisen Minusta riippuvaisuuden ajanjakso siunata meidän musiikkiamme 
ja tuoda lohtua kansakunnille. Minä olen sinun kanssasi, Rakkain.”  

”Ja Minä olen teidän kaikkien Sydänasukkaiden kanssa, jotka ovat hylänneet itsenne Minulle ja oikein 
näette itsenne hyvin, hyvin pieninä ja merkityksettöminä. Tämän Minä siunaan. Tämä on Nöyryyttä ja 
se on peruskallio, joka tulee tukemaan taloanne, kun se kasvaa joksikin kauniiksi Jumalaa varten.” 


