
883. Jeesus sanoo…  

Minä näen teidät täydellisinä, kunhan Motiivinne ovat puhtaat 

MINÄ NÄEN TEIDÄT TÄYDELLISINÄ, KUNHAN MOTIIVINNE OVAT PUHTAAT 
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(Clare) Minun kallisarvoiset Sydänasukkaani, siunatkoon Herra Jeesus teidät Hänen Rauhallaan ja 

voimalla tämän elämän matkaa varten… Amen.  

Vedin Rhema-ohjelausekortin, missä sanottiin… ”Profeetta Samuel”. Siispä aloin lukemaan 

Samuelin ensimmäistä kirjaa. Jos te olette ollenkaan niin kuin minä ja hieman pikkutarkka, kun 

luette jostakin sellaisesta kuin kuningas Saul, te ihmettelette, että oletteko jollain tavalla 

loukanneet Jumalaa. Tietenkin unohdin kysyä Herralta, mikä Samuelissa on se, mikä minun pitäisi 

oppia. Niinpä vihollinen kiiruhti rumine ehdotuksineen yrittämään tehdä minut kyvyttömäksi ja 

saada minut piiloutumaan Jumalalta. Ne olivat kaikki valheita ja Herra välittömästi oikaisi minua.  

Sanoin… ’Jeesus, Sinä tiedät, minkä kanssa kamppailen… Että olen Saul ja arvoton tähän missioon.’  

(Jeesus) ”Kaukana siitä. Se, mitä sinä olet, olet heikko. Tämä pitää sinut nöyränä, mutta älä 

koskaan kutsu itseäsi Sauliksi. Häntä kulutti mustasukkaisuus ja hän vainosi oikeamielisiä. Toisaalta 

sinä näet itsesi syntisenä, arvottomana sellaiseen missioon ja muut arvollisempina. Sen lisäksi sinä 

tunnustat ja taivut heidän puoleensa. Se ei ole Saulin käyttäytymistä.”  

”Rakkaani, sinä olet liian kietoutunut virheisiisi ja epäonnistumisiisi. Tiesitkö, että aivan 

suhteemme puhjetessa, kaikki mikä oli hyvää, tuli Minulta ja kaikki, mikä oli sinua, oli heikkoa, 

vaarantunutta ja linnoittamisen tarpeessa? Sinä teet epäonnistumisistasi niin suuren numeron, 

aivan kuin odottaisit menestyväsi omillasi? Se nyt on ylpeyttä.”  

(Clare) ’Kuinka minun sitten pitäisi nähdä itseni, Herra?’  

(Jeesus) ”Minä näen sinut täydellisenä, kunhan sinun motiivisi ovat puhtaat. Minä en marise sinun 

puutteistasi, Minä en tuomitse sinun lipsahduksiasi, Minä näen sinut hyvin, hyvin inhimillisenä, ja 

hyvin heikkona myös, vaikka olet edistynyt kovasti uskollisuudessa ja periksiantamattomuudessa. 

Minun täytyy kuunnella demonista kiusoittelua, kun he puhuvat sinua vastaan, toivoen saavansa 

jalansijan. Siksi kypärä on NIIN tärkeä.”  

”Minä haluan sinun näkevän itsesi omistautuneena ja asetettuna erilleen Minua varten. Kyllä, sinä 

olet tekeillä oleva työ, mutta työ on Minun ja kaikki, mitä Minä sinulta vaadin, on sinun 

myöntymyksesi. Avainasia on, että olet Minulle omistautunut. Sen avulla Minä voin tehdä mitä 

tahansa sinun kanssasi.”  

”On olemassa heitä, jotka näkevät itsensä kyvykkäinä, koska he tunnistavat lahjansa ja 

harjoittelunsa. Heillä on hyvin vähän tarvetta Minulle. Tosiasiassa, he saattavat saada aikaan 

paljon, mutta eivät Minun tahdossani. Eivät ennen kuin he vapauttavat ajatuksensa siitä, ketä he 

ovat Minulle, sitten Minä voin työskennellä heidän kauttaan niin kuin Minä haluan.”  

”Siispä tämä edellyttää murtumista. Heidän täytyy huomata itse, että mikään, mitä heillä on, ei 

merkitse Minulle, paitsi heidän vakaumuksensa, että he ovat puutteellisia, kuitenkin jokainen 

puute kuuluu Minulle. Kun he asettuvat tähän paikkaan, sitten Minä voin alkaa tuomaan heitä 

siihen täyteyteen, mitä he todella ovat.”  

”Kyllä, sinulla on yksi tällainen yhteisössäsi, vaikka jokaisen täytyy käydä läpi vaihe, missä he 

oivaltavat, että he, jopa kaikkine taitoineen ja kykyineen, ovat ei mitään, ennen kuin Minä 



elävöitän heidät ja työskentelen heidän kauttaan. Kun Minä rakennan sielua, Minä asetan 

kunnollisen perustuksen, koon mukaan, johon Minä jonakin päivänä tulen tuomaan heidät. Tämä 

vaatii täyttä luopumista luonnollisista kyvyistään ja kokemuksistaan ja varmaa tietoa, että vain jos 

Minä elävöitän heidät Minun tahtooni, he voivat menestyä edistämään Jumalan Valtakunnan 

perustamista maapallolle.”  

”Rakkaani, mitä enemmän sielu luottaa täysin Minuun kaikessa, pienimmästä suurimpaan ja 

kaikkein laajimmalle ulottuviin asioihin, sen enemmän Minä voin vapauttaa armoja, jotka voivat 

kohottaa heidät siihen kokoon, mihin heidät on ennalta määrätty. Mutta jos he vaatimalla vaativat 

antaa itselleen kunnian ja yrittävät tehdä sen omasta taitotasostaan, Minä annan heidän työstää 

siltä tasolta, kunnes he tulevat järkiinsä ja oivaltavat, että he voisivat olla niin paljon enemmän ja 

tehdä niin paljon enemmän, jos he tulisivat Minun luokseni tyhjin käsin ja pyytäisivät armon tehdä 

suuria asioita.”  

”Rakkaani, sinä kadotat jäljen siitä, missä Minä alan ja mihin sinä jäät. On terveellinen tapa ottaa 

hetki aikaa ja pyytää Pyhää Henkeä auttamaan havainnoimaan alueet, missä sinä vielä luotat 

itseesi. Minä kaipaan vapauttaa suurempia ja suurempia asioita sinulle, mutta sinun täytyy olla 

nälkäinen niitä kohtaan, tietäen, että Minä olen pidettyjen lupausten Jumala, enkä Minä koskaan 

anna sinulle tehtävää, jota Minä en ole valmis tukemaan armoilla, joita sinulta puuttuu.”  

(Clare) Siinä vaiheessa kiitin Häntä ja annoin Hänelle pyykkilistani.  

(Jeesus) ”Minun kallisarvoiseni, jotka olette ahkeroineet Minun viinitarhassani, tulkaa Minun 

luokseni kaiken sen kanssa, mitä tarvitsette, koska Minun armoni ovat ehtymättömät ja Minä tulen 

täyttämään teidät niillä, niin että te voitte jatkaa kisan juoksemista ja voittaa. Pyydän, kun 

tunnette itsenne rammoiksi ja heikoiksi, tukeutukaa Häneen, joka rakastaa teitä ja Hän tulee 

varustamaan teidät. Tukeutukaa Minuun, kutsukaa Minua ja odottakaa voiman ja viisauden 

saapuvan syvältä olemuksestanne, niin että te voitte juosta teille nimitetyn radan. Minä rakastan 

teitä, Minä haluan voimaannuttaa teidät. Missä teidän voimanne jäävät pois, Minun alkavat. 

Sallikaa Minun vahvistaa teitä, pyydän.” 


