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(Clare) Rakkaat Sydänasukkaat, tämä on aikaa vuodesta, jolloin maailma, sen agenda ja tapa millä 

Saatana on vääristellyt Joulun ajan järkyttävän tuhlaamisen juhlapäiviksi, todella koettelevat 

rakkauttamme ja omistautumistamme Herraa kohtaan. Ihmiset työskentelevät koko vuoden, niin 

että he voivat tuhlata kaikki rahansa Joulun aikaan ja juhlia. 

Ja minulla yhä on heikkous rahanhimon alueella myös, sillä minä rakastan kauniita asioita. Siispä, 

tällä viikolla tunsin itseni hieman etäiseksi Herrasta, aivan kuin en olisi todella rakastunut 

Jeesukseen, eräänlaista kylmyyttä, eräänlaista tyhjyyttä, ja vedin kortin, joka vain pirstoi minut 

eräänä päivänä. Siinä luki… ”Sinä sanot olevasi Minun, mutta sydämesi on kaukana Minusta.” 

Tämä oli Herran hellävarainen ojennus. Siispä, olen taistellut tätä ilkeää rahanhimon piirrettä 

vastaan, haluten sitä ja haluten tätä ja ’tehden ikkunaostoksia’, ilman mitään syytä, vain todella 

typerää ajan tuhlausta, ja Herra lopulta osoitti sitä. 

Pyysin Herraa, missä olin sydämessäni suhteessa Häneen, rakastinko Häntä sydämessäni tai oliko 

sydämeni kaukana Hänestä. Ensimmäinen viestini Raamatun Lupaukset-kirjasta oli ’Raha’, toinen 

viestini oli ’Ole Minun Henkeni johdattama, ei lihasi’, ja viimeinen viestini oli ’Vieraanvaraisuus’. 

Siispä, ilmeisesti Hän on sanomassa… ”Minä haluan sinun antavan rahaa pois, Minä haluan sinun 

huolehtivan toisista ihmisistä.” Tiedättehän, kaikella mitä meillä jää yli, meidän täytyy huolehtia 

niistä ihmisistä, joilla ei ole ruokaa Jouluksi tai mitä muuta tahansa. 

Siispä, olin pohtimassa, kuinka kovin vieraantunut olin, ja eilen illalla, viihdytin itseäni Etsyssä 

(amerikkalainen nettikauppayritys), katselin sieviä asioita samalla kun söin päivällistä. Tarkoitan, 

olin niin heikko, todella nautin sivujen läpi katselemisesta Etsyssä, koska heillä on joitakin todella 

kauniisti tehtyjä esineitä, mutta missä sydämeni oli? Kysyin itseltäni… ’Onko sydämeni kaukana 

Jumalasta?’ Ja minun täytyi sanoa… ’Kyllä, se on.’ Mieluummin tekisin sen, kuin sinnittelisin Herran 

rukousta juuri nyt, ja olen hyvin masentunut itsestäni ja kiinnostuksen kohteistani. 

Siispä, ajattelin ansaitsevani tulla jälkeen jätetyksi. Sitten tulin pelokkaaksi… todella, kuinka kauas 

olen pudonnut, Herra? Olenko sokea, kuinka kauas olen pudonnut? Sen täytyy olla hyvin kauas, 

olenko menettämässä sieluni? Sitten minua innoitettiin vetämään Rhema-viesti kortti, koska aloin 

menettämään toivoa itseni suhteen ja sieluni tilan suhteen. Ja viestissä luki… ’Ole Rauhassa, älä 

anna minkään häiritä, pelottaa ja järkyttää sinua.’ Ja sitten Herra alkoi puhumaan, mutta ennen 

kuin Hän aloitti, sanoin: Kiitos Sinulle, Herra. On totta, tässä maailmassa ainut asia, mitä pelkään, 

on minä itse… minä itse ja kaikki itsekkäät impulssini. Näin Jeesuksen oikealla puolellani, Hän 

sanoi… 

(Jeesus) ”Minä olen kuuntelemassa, Rakastettu.” 

(Clare) Oi Herra, kuinka Sinä voisit jatkaa rakastamista näin pinnallista henkilöä? 

(Jeesus) Sinä olet heikko, sen myönnän. Sinulla on myös hienostunut maku ja syvä kauneuden 

arvostus. Se, internetiin yhdistettynä on tuhon resepti. Katsohan, Maapallon ihmisiä koetellaan 

paljon yli sen, mitkä olivat vanhempienne edeltävät rajat. Se, mikä on ennennäkemätöntä 

vanhempienne aikana, on nyt ulottuvillanne, vain kosketuksen päässä. Näethän Clare, kun katsot 

kauniita asioita, teet ikkunaostoksia ja se ruokkii himoa ja halua hankkia tavaroita. Sinun täytyy 



näännyttää peto hengiltä kaikilla kuviteltavilla tavoilla. Sen sijaan että vastaisit tiedottaviin 

mainoksiin, karta niitä kuin koiran ulostetta. Sinä availet ovia, joiden pitäisi olla lukittuina edessäsi, 

Rakkaani. Minä en ole vetäytynyt pois; sinä olet ollut varattu muuten. Mitä me tekisimme tälle 

asialle?” 

(Clare) Sitten Hän vastasi omaan kysymykseensä… 

(Jeesus) ”Karta jokaista synnin tilaisuutta, Rakkaani, karta sitä ja kulje poispäin. Tule Minun 

luokseni välittömästi ja kadu kun olet antautunut sellaisiin asioihin, kun olet antanut sellaisille 

asioille paikan sydämessäsi, missä vain Minun tulisi asua. Huomioi myös, että tämä on aikaa 

vuodesta, kun kirouksia lähetetään, että ihmiset vetäytyisivät pois Minun luotani ja ostoskille, 

ostamaan, syömään, juomaan, juhlimaan ylettömästi. Jos he vain juhlisivat Minun syntymääni. Jos 

he vain karttaisivat ostoskeskuksia ja viettäisivät enemmän aikaa Minun kanssani. Jos heidän 

sydämensä vain ei olisi niin kaukana Minusta, Minä tuhlaisin parhaita armojani heihin.” 

(Clare) Herra, tätä minä haluan… silmiä vain Sinulle. Pyydän, auta minua hankkimaan se. Tunnen 

itseni niin etäiseksi omistautumisesta Sinulle, enkä edes tiedä, mistä aloittaa. 

(Jeesus) ”Minä ymmärrän täysin tämän ja olen tässä auttamassa sinua, kuin myös tuhansia muita 

ympäri maailman, jotka ovat samanlaisessa pulmassa. Siksi Minä annan sinulle tämän viestin. On 

olemassa voima, joka vetää sinua rahanhimoa kohtaan, siispä sinun täytyy kieltää se ja kulkea 

poispäin jokaisesta kiusauksesta, suurella päättäväisyydellä, torjuen kutsun. Minä tunnustan, ettet 

voi tehdä tätä itse. Olen tässä auttamassa sinua, Clare.” 

(Clare) Tuo on meidän Jeesuksemme, Hän on niin suloinen. 

(Jeesus) ”Minä olen kietomassa sinut itsekontrollin pukuun, ja uuden haarniskan rinnallesi, mikä 

tulee karkoittamaan himon nuolet maailman asioita kohtaan. Muista tämä litteä, teräksinen, 

harmaa rintapanssari punaisen rintapanssarin päälle joka päivä. Sinun täytyy todella ottaa aikaa 

kuvitella jokainen haarniskan osa; sitä sinä et ole tehnyt.” 

(Clare) Siispä, kun Hän sanoi, että Hänellä oli uusi haarniska minulle, näin eräänlaisen litteän, 

teräksisen harmaan rintapanssarin, jossa oli suomuja, niin että oli monta suojauksen kerrosta 

rinnan päällä. 

(Jeesus) ”Sitten toista tämä lyhyt rukous… ’Sanoudun irti lihan himoista, maailmasta ja kaikesta, 

mitä siinä on. Haluan vain Sinut, Jeesus, pyydän, poista ne minun näkyvistäni.’ Äläkä ole häpeissäsi 

tulla Minun luokseni, jos olet langennut, älä tuhlaa aikaa Minun kallisarvoiseni, tule, tule Minun 

hellille odottaville käsivarsilleni, sillä Minä tunnen sydämesi ja todella, se ei ole näitä asioita 

varten, vaan Minua. Tämän vuoksi Minä olen asemoniut Itseni sinun viereesi aina, auttamaan 

sinua sanoutumaan irti noista asioista, jotka eivät ole hyödyttäviä sinun sielullesi. Tule nyt, 

kävelkäämme yhdessä. Aseta kallisarvoinen kätesi Minun käteeni ja menkäämme näiden 

kiusausten ohi ja voita uusi sitoutumisen taso, uusi kävelemisen taso niihin asioihin, jotka todella 

merkitsevät ja torjuen kaiken muun, mikä on hyödytöntä sinun sielullesi.” 

(Clare) Sydänasukkaat, nyt ei ole aika meidän sortua ruokaan tai maailman lumoukseen. 

Maailmamme on sodan partaalla, ja tämän tulisi olla keskittymisemme rukoukseen, kuin myös 

hyvin köyhien tarpeitten hoitamisessa, heillä ei saata ollla edes ruokaa tänä ajanjaksona. 

(Jeesus) ”Hellyydellä Minä toivotan sinut tervetulleeksi takaisin Minun käsivarsilleni, Minun 

Morsiameni, ikuisesti.” 



(Clare) Herra siunaa teidät, Sydänasukkaat, ja pitäkää sydämenne vain Häntä varten ja Hänen 

syntymäänsä varten tänä Jouluna… Amen. 


