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OMAAN YMMÄRRYKSEENNE 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Marraskuun 28. 2022. 

(Clare) Lainaa meille Sinun voimaasi, Herra, ja anna kaikkien asioiden tulla tehdyiksi Sinun voimasi 

ja auktoriteettisi kautta, kun me luotamme Sinun suunnitelmaasi… Amen. 

Herra, minä tunnustan, en voi johtaa tätä yhteisöä. Minulla ei ole mitään, kuitenkin jopa se, mitä 

minulla on, minä en näytä kykenevän tekemään niin kuin minun pitäisi. Sinä olet niin armollinen, 

pyydän, auta minua, minun suloinen Jeesukseni. Kiitos Sinulle, että näytät minulle minun 

heikkouteni ja epäonnistumiseni, rakas Herra. Pyydän, tee minun kauttani kaikki se, mitä Sinä 

haluat tehdä. Pyydän, auta minua musiikin ja rukouksen kanssa. Jeesus, minä en voi rakastaa Sinua 

niin kuin Sinä ansaitset tulla rakastetuksi, siispä pyydän, rakasta minun kauttani. 

(Jeesus) ”Sinä olet juuri nyt erittäin voimakkaan kirouksen vallassa.” 

(Clare) Herra, kuinka minä pääsen siitä eroon? 

(Jeesus) ”Ylistä Minua, Clare. Ylistä… Anna sen olla se, mihin keskityt. Tule ja laita suloiset kätesi 

Minun ympärilleni ja kerro Minulle, kuinka paljon Minä merkitsen sinulle. Tuhlaa rakkauttasi 

Minuun, Clare ja saa Minut unohtamaan kaikki kauheat asiat, joita on meneillään maailmassa. Vie 

Minut toiseen paikkaan rakkaudellasi.” 

”Minun rakkaat Sydänasukkaat, risti, joka teille annettiin kannettavaksi, oli Minun valintani 

edustamaan, ei uskontoa, vaan rakkaus suhdetta. Ei ole kyse opista, on kyse suhteesta. Ja tässä 

Minä muistutan teitä, että te olette veljenne vartija ja kun rakastatte Minua, todella ja sydämestä, 

tulette rakastamaan ympärillänne olevia, joilla myös on raskaita aikoja. Palvelkaa heitä 

rakkaudellanne.” 

”Kun ajat pimenevät, teidän täytyy tarrautua Minuun enemmän ja enemmän, ollaksenne 

kykeneviä pitämään valon lampuissanne, ettei öljy lopu. Läheisyytenne kanssa Minuun, sen kautta, 

kun se läikkyy muiden sielujen päälle, te tulette olemaan sekä ankkuri ja elävät vedet virtaamassa 

esiin kuiville ja janoisille, jotka kaipaavat lohdutusta.” 

”Tapaamisaikamme on niin hyvin tärkeää. Vihollinen on yrittämässä estää sitä, joten teidän täytyy 

olla hyvin nerokkaita seuratessanne keinoja, joita he tulevat vapauttamaan teitä vastaan. Teidän 

täytyy olla päättäväisiä ja keskittyneitä, ettekä saa antautua ulkopuolisille paineille muuttaa 

rukoilukäytäntöjänne. Kun se on kerran tehty ja ennallistettu, me voimme siirtyä musiikkiin. Sinä 

olet rukoilemassa kahden pariskunnan puolesta, jotka ovat siirtymässä eteenpäin elämiensä 

kanssa ja kohtaloihinsa. Sinun tulisi odottaa myrskyistä säätä, Rakastettu, mutta älä anna periksi 

sille.” 

(Clare) Herra, en ymmärrä, miksi Ezekiel sai viestin väestönlaskennasta. Olemmeko me tekemässä 

jotakin, joka loukkaa Sinua? 

(Jeesus) Miksi Daavid järjesti väestönlaskennan?” 

(Clare) En tiedä todella, mutta ehkäpä, koska hän halusi tietää, kuinka monta miestä hänellä oli 

maan valloittamiseen? 



(Jeesus) ”Se oli osa sitä. Hän oli mittaamassa maataan, pannen merkille myös menetykset, hän oli 

harkitsemassa tekevänsä päätöksen, mitä tehdä seuraavaksi.” 

(Clare) Onko siinä jotakin väärää? 

(Jeesus) ”Hän nojasi omaan ymmärrykseensä ja katsoi kuningaskuntaansa palkkiona, jotakin jolla 

mahtailla, ylpeänä ja epävarmana. Minuun luottaminen, että se kattaisi hänet, ilman että ottaisi 

lukua, ei ollut riittävää. Hänen täytyi tyydyttää uteliaisuutensa.” 

(Clare) Herra, olen ollut utelias (tietämään), että montako tarkalleen oli osa yhteisöä. Oliko se 

väärin? 

(Jeesus) ”Sama motiivi, Rakastettu, ylpeys ja epävarmuus.” 

(Clare) En todella ymmärrä, koska olin… Tässä Jeesus kiilasi väliin… 

(Jeesus) ”Etsien, mitä taitoja ihmisilläsi oli, pikemminkin kuin vain luottamalla Minun tuovan 

oikean henkilön oikeaan aikaan, tapa, jolla Minä olen varustanut sinut kaiken aikaa.” 

(Clare) Voin nähdä, että pääluvun laskemisen haluaminen on turhaa, mutta en näe mitään 

vahinkoa siinä, että oppii mitä kukin on tehnyt menneessä. 

(Jeesus) ”Minä pitäisin parempana, että sallisit Minun ilmaantuvan oikean henkilön kanssa 

tehtävää varten, pikemminkin kuin laskeskelevan sitä ja tekevän omia päätöksiäsi. Eikö tämä ole 

tapa, jolla Minä olen tehnyt tämän kaiken aikaa?” 

(Clare) Kyllä, Herra, se on. 

(Jeesus) ”Miksi sitten haluaisit tehdä sen eri tavalla?” 

(Clare) Ajattelin olevani vastuullinen tutkiessani huolellisesti lahjoja. 

(Jeesus) ”Jälleen, Minä pitäisin parempana tehdä sen Minun tavallani. Luotatko Minuun tässä?” 

(Clare) Tietenkin, Herra, myös minä haluaisin mieluummin Sinun tekevän sen. 

(Jeesus) ”Niin sitä pitää, Minun tyttöni.” 

Niin kuin on kirjoitettu Sananlaskuissa 3:5… ”Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu 

omaan ymmärrykseesi. Tunne Hänet kaikilla teilläsi, niin Hän sinun polkusi tasoittaa.” 


