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(Clare) Varjelkoon Herra sydämenne ja mielenne Hänen rauhassaan, tämän kansakunnallemme ja 

maailmalle myrskyisän ajan aikana. 

No niin, luulenpa että voisitte sanoa, että olen ollut jotakuinkin työnarkomaani, olen ollut tuhma 

tyttö. Eilen illalla, kun menin rukoilemaan, ajatukseni harhautuivat ratkaisemattomista asioista 

mielessäni, niinpä aloin saamaan yhteyden Herraan ja sitten pomppasin ylös noin joka 

kahdeskymmenes minuutti ja jatkoin tämän tekemistä ja se todella sekoitti Herran ja meidän 

rukousaikamme yhdessä. Tunsin itseni äärimmäisen mokanneeksi sen vuoksi. 

Ylistyksen aikana näin Herran itkemässä, Hänen poskiaan pitkin kyyneleet virtasivat ja Hän yritti 

kertoa minulle jotakin järkähtämättömästi. Ajattelin… ’Oi, mitä minä tein?’ No niin, tiesin mitä olin 

tehnyt, siispä perun sen. 

Ensiksi Herra, pyydän, anna minulle anteeksi, että olen epäonnistunut pitämään kiinni 

tapaamisestamme kaikkien näiden typerien asioiden vuoksi. Ne voivat ja niiden tulisi odottaa. 

Sinun tulisi tulla ensimmäisenä, Minun Pelastajani. En moittisi sinua, jos olisit tänään hiljainen, 

mutta Sinä tiesit jo ennen kuin edes aloin tuntemaan sitä, että me tarvitsisimme enemmän 

järjestystä ja sain vyöryn keskeneräisiä asioita. Tunnen itseni todella ylikuormitetuksi siitä, mikä 

minua kohtaa ja voin vain luottaa Sinuun oikeiden päätösten tekemisesssä, siispä, pyydän, auta 

minua. Numero yksi… Laittaakseni Sinut ensimmäiseksi, ja numero kaksi… Asettaakseni 

perheellemme hyvä rutiini, Herra vastasi… 

(Jeesus) ”Sinä näit Minut itkemässä, etkö nähnytkin?” 

(Clare) Kyllä Herra, miksi? 

(Jeesus) ”Koska Minä kaipasin sinua ja sinä epäilit sitä, kuinka tärkeä sinä olet Minulle ja kuinka 

paljon Minä tarvitsen aikaa kanssasi. Ajattelet, etten Minä tarvitse enkä halua sinua. Olet 

surullisen erehtynyt. Minulla on sinun huomiosi ja ylistyksesi nälkä. Ei kaukaista ylistystä, vaan 

läheistä ylistystä, missä sinä ja Minä olemme yhdessä, sydämet kietoutuneina yhteen pyhässä, 

puhtaassa rakkaudessa ja toistemme arvostuksessa.” 

”Kaiken, mitä teet täytyy edetä rakkaudesta käsin, ja tulet raapimaan pohjalta tähteitä, ellet tule ja 

ole yhteydessä Minun kanssani tasolla, mikä vaaditaan, että me olemme Yhtä. Sitä paitsi, tunnen 

kipua kun pohdit muiden asioiden, jopa Minua varten tehtyjen asioiden, olevan 

tärkeysjärjestyksen ykkösiä. Ymmärrätkö, Minun Rakkaani?” 

(Clare) Kyllä ymmärrän Herra, ja olen hyvin, hyvin pahoillani. Jumala, auta minua etten olisi 

työnarkomaani. 

(Jeesus) ”Hyvin sanottu.” 

(Clare) Herra, pyydän, johdata minua tiellä, jota minun tulisi kulkea joka hetki elämässäni ja anna 

minulle kuuntelevat korvat ja nöyrä ja tottelevainen sydän. Oi, minä niin tarvitsen sitä. Rakas 

perhe, joskus saan vaikutelman, että Jeesus saattaa olla kertomassa minulle: ”tee jotakin”, mutta 

itsepäisen ylpeyden vuoksi karistelen sen pois sanomalla… ’Okei, ryhdyn toimeen. Mutta ensin 

minun tarvitsee viimeistellä tämä, koska se ja se on odottamassa sitä.’ Tai jonkin samankaltaisen 



tekosyyn tavoitella periksiantamattomasti tuloksia, vain koska haluan siivota ja saada asiat 

tehdyiksi. 

Rakkaat, tämä on välinpitämättömyyden, ylpeyden ja olettamuksen synti. 

Kuinka tämä loukkaa meidän hellää Pelastajaamme, koska Hän haluaa ja odottaa meidän 

seuraamme. On aivan kuin haluaisi aloittaa projektin, mutta talo kaipaa siivoamista ensin ja 

tarvitsee järjestämistä ja asioiden laittamista pois näkyviltä. Mutta tuo ei ole sitä, mitä Hän haluaa, 

Hän haluaa meidän jättävän viimeistelemättömät tehtävämme, sotkumme juuri siihen, missä ne 

ovat ja menevän Hänen luokseen viivytyksettä. Mutta me haluamme tuntea olomme hyväksi ja 

järjestetyksi, niinpä me lykkäämme Hänen tapaamista, viimeistelläksemme tiskit tai jonkin muun 

naurettavan tekosyyn vuoksi. Tiedättekö, että se loukkaa Häntä? Kun näin kyyneleet, tavallaan 

tiesin, että olin todella loukannut Häntä. 

(Jeesus) ”Jatkakaamme eteenpäin. Rakkaani, tein asian tiettäväksi, enkä halua jankuttaa sitä. Minä 

ymmärrän kaikki sinun pulmasi yhteisön kanssa ja minulla on vastaus niihin kaikkiin ja niin on 

muuten Minun Äidillänikin. Sinä voisit vähintään edes kysyä ja hän olisi onnellinen avustaessaan 

sinua.” 

(Clare) Siunattu Äiti, pyydän, auttaisitko minua? Ja ajattelin itsekseni… ’En odota näkeväni häntä 

välittömästi, ehkä hän tulee ilmestymään myöhemmin.’ Mutta sen sijaan näin hänen seisovan 

kaukana Jeesuksen takana, haluamatta tungetella yhteiseen aikaamme. Maria hymyili, kävellen 

eteenpäin… 

(Äiti Maria) ”Ajattelin, ettet kysyisi koskaan. Sinulla on monia hyviä ja vilpittömiä veljiä ja sisaria, 

jotka olisivat onnellisia auttaessaan, jos he vain tietäisivät, mihin värväytyä ahkerointeineen. On 

viisasta tehdä yksinkertaisia yhteenvetoja, auttamaan sinua ymmärtämään kunkin kyvyistä. Minä 

tulen auttamaan sinua lajittelemaan niitä, ole vain tietoinen siitä, että minä olen kanssasi tässä 

pienessä projektissa.” 

(Clare) Kiitos sinulle, Äiti. Tunnen kunnioitusta ja tiedän, että tulet tekemään parhaan mahdollisen 

työn. 

(Äiti Maria) ”Luottamus minuun ja siihen, että Minun Poikani on nimennyt minut auttamaan sinua, 

on kaikki  mitä minä tarvitsen, tytär. Aloittakaamme heti asioiden järjesteleminen. Anna minun 

sanoa tämän verran, se ei ole helppo tehtävä, mutta koska teidän kaikkien voimana on rakkaus ja 

palveleminen, se tullaan tekemään äärimmäisellä ilolla ja yhteistyöllä. Tämä on heidän kotinsa ja 

kaikki riippuu heidän uskollisuudestaan. Ei vain rukouksesta, vaan myös nöyrästä, halukkaasta 

sydämestä. On tarve, että te kaikki tunnistatte toistenne tarpeet ja huolehtiaksenne heidän 

tarpeistaan aivan yhtä paljon, kuin jos ne olisivat heidän omia tarpeitaan.” 

”On muutamia sieluja, jotka ovat hyvin kiireisiä ja heillä on tapana vetäytyä ja vastustella, kun 

apua pyydetään. Minun rakkaat, te ette näe sitä, mutta usein te jätätte Äiti Claren hätään, eikä ole 

ketään auttamassa, eikä mitään apukeinoa. Kyllä, minä tiedän, että olette hyvin kiireisiä ja teillä on 

paljon tekemistä, siispä hän on oppinut olemaan varovainen pyytämisessä. Kuitenkin teidän tulee 

olla epäitsekkäitä ja palvelevia, tunnistaen, että hänellä ei ole ketään muuta tehtävään. Kun te 

pidätte häntä käsivarren mitan päässä, se vaikuttaa kaikkeen hyvin kielteisesti.” 

”Ensiksi, hän uupuu turhautumalla ja avuttomuudella. Hän on vastuussa yhteisön kaikista 

tarpeista, erityisesti tuloista, jotka ovat tarpeellisia, että voisitte toimia. Minun kallisarvoiset 

sieluni, teidän ei pitäisi koskaan reagoida tällä tavalla. Se paljastaa hyvin itsekkään piirteen, jonka 



muut voivat huomata ja jäljitellä yhteisössä ja se jättää hänet estetyksi. En usko, että ymmärrätte 

hänen rajoituksiaan ja haurauttaan.” 

”Jos ymmärtäisitte, teidän ei koskaan tulisi työntää häntä pois. Minä olen kutsumassa kaikkia teitä 

syvempään kunnioitukseen äitiänne ja johtajaanne kohtaan. Tukekaa häntä kaikin mahdollisin 

tavoin, älkääkä koskaan valittako tai työtäkö häntä pois. Hän tulee tuntemaan ilmaisustanne, jos 

teillä on muita asioita huolehdittavananne, mitkä ovat kiireellisiä. Me olemme myös opettamassa 

hänelle, kuinka arvioida näitä asioita, ennen kuin hän kysyy.” 

”Teidän täytyy kestää kärsivällisesti, kun hän löytää tien sen kaiken läpi ja antaa hänelle anteeksi 

hänen harha-askeleensa. Rukoilkaa hänen puolestaan ja antakaa hänelle positiivista palautetta. 

Älkää koskaan tulko hänen luokseen valittaen ja vähätellen toista yhteisön jäsentä. Olkaa aina 

sydän syvästi huolestuneena muiden hengellisen, tunteellisen ja fyysisen hyvinvoinnin puolesta.”  

”Saatana on yrittänyt monia asioita jakaakseen tämän yhteisön, mutta koska te aidosti rakastatte 

toinen toisianne ja olette nöyriä, hän ei ole onnistunut. Pyhyys vaatii suurta nöyryyttä ja 

joustavuutta, erityisesti aina pyrkien laittamaan muiden asialliset tarpeet omienne edelle. Myös 

teidän kykynne antaa anteeksi loukkaukset toinen toisillenne, on avaintekijä. Jos huomaatte sen 

olevan vaikeaa, mietiskelkää kuinka te menneessä olette tuoneet epäjärjestystä tilanteisiin 

kyvyttömyydellänne ja kuinka helposti te voisitte tehdä sen uudelleen.” 

”Minun täytyy kertoa teille, että rakkautenne toinen toisianne kohtaan on suuri osoitus 

omistautumisestanne Minun Pojalleni. He tulevat tietämään teidät Kristityiksi teidän 

rakkaudestanne. Liittoutukaa yhteen, kallisarvoiset, ja palvelevuudellanne, nöyryydellänne ja 

halukkaalla asenteellanne tuokaa tämä yhteisö täydelliseen järjestykseen, valittuina Kaikkein 

Korkeimman Jumalan palvelijoina, joita te todella olette. Te ette koskaan voi ammentaa tyhjiin 

Herraa, kaikkein kallisarvoisimpia hengellisiä lahjoja tullaan jakamaan niille, jotka harjoittavat 

sydämiään ja mieliään saamaan tämän asenteen.” 


