683. Jeesus selittää…
Katkeruuden Siemenet… Olkaa varuillanne, kun jokin vastustaa teitä
KATKERUUDEN SIEMENET… OLKAA VARUILLANNE, KUN JOKIN VASTUSTAA TEITÄ
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Helmikuuta, 2019.
( Clare ) Kiitos Sinulle, rakas Herra, hellästi korjaat tätä tapaa, joka voisi estää minua pääsemästä
luvattuun maahani. Pyydän, auta meitä pääsemään tästä inhottavasta tavasta… Amen.
No niin, rakas Perhe, minulta on vienyt päiviä päästä rehelliseen oivallukseen, että kuinka
katkeruuden saastuttama minä olen ollut. Minun pääni oli alhaalla rukouksessa tässä rumassa
näyssä, mutta Jeesus nosti minun poskeani, kunnes minä tuijotin Hänen silmiinsä.
( Jeesus ) ” Sinun syntisi on anteeksi annettu. Mene rauhassa, mutta ole hyvin varovainen, että et
salli tyytymättömyyden sisääntuloa, tyytymättömyys edeltää katkeruutta. ”
( Clare ) Voi, kiitos Sinulle, Herra.
( Jeesus ) ” Voi, Minun Kultaseni Clare, kun sinä riu`ut Minun perääni ja Minun täytyy pysytellä
varjoissa, sinun näkymättömissäsi, se koskee Minuun syvästi. Minä rakastan sinua niin ja kun Minä
näen sinun kuihtuvan vain nähdäksesi vilkaisun Minulta, Minä tunnen sydämessäni perustavaa
laatua olevaa sääliä. ”
” Voi, jos koko maailma voisi tietää, mitä Minä koen, kun Minun täytyy etäännyttää Itseni sielusta,
pelastaakseni heidät synniltä. Voi, jos te vain tietäisitte, Minun rakkaat, mitä Minä käyn läpi. ”
” Muistatteko ensirakkautenne? Te hypähditte joka kerta, kun puhelin soi, koska te halusitte olla
heidän kanssaan, kertoa heille päivän tapahtumista, kuunnella heidän nauruaan ja suloisia
rakkauden tunnustuksia heiltä? ”
” Minun laitani on samoin. Minä en malta odottaa, että sinä heräät, otat kahvisi ja tulet Minun
eteeni etsimään jotakin merkkiä Minun läsnäolostani kanssasi. Voi, todella Minä en voi odottaa.
Minulla on hyvin vaikeaa ensimmäisinä hetkinä. Minä sanon itselleni, ”Pääseekö hän rukoilemaan
vai sieppaako jokin muu hänet?” Ja Minä pörhistyn ilosta, kun Minä näen sinun kulkevan poispäin
jokaisesta huomion harhauttajasta, koska sinulla on kiire olla Minun kanssani. Tiesitkö sinä, että
Minä käyn läpi sen joka aamu?”
( Clare ) En, Herra, minulla ei ollut aavistustakaan.
( Jeesus ) ” No niin, Minä käyn sen läpi. Sinun enkelisi on aina varuillaan, että mikä voisi pidätellä
sinua Minun luotani. Hän avustaa Minua sinun saamiseksesi asettumaan, niin että me voimme olla
yhdessä. Minä toivon, että sinä ennakoisit Minun läsnäoloani hiukan aikaisemmin aamulla, mutta
Minä tiedän, että sinä olet vielä hyvin tokkurainen. Sillä aikaa, Minä, toisaalta, olen odottanut
tunteja tätä hetkeä. ”
( Clare ) Vau! Se on mahtavaa, todella mahtavaa, Herra.
( Jeesus ) ” Minun Sydänasukkaillani ei ole aavistustakaan, kuinka huolehtivainen Minä olen heidän
kiintymyksestään, ennen kuin maailma harhauttaa heidän ajatuksensa ja sieppaa heidät ja tekee
heidät surullisiksi tai vihaisiksi. Minä kaipaan sitä, että saan yhdistyä teistä jokaisen kanssa aamulla
ensimmäiseksi. Minä kaipaan, että se sidos säilyy koko läpi aamun ja iltapäivän ja jopa nukkumaan
menoon asti. Sitten Minä kaipaan, että te nukahdatte Minun käsivarsilleni tai tuotte Minulle
tilanteen, jolle te ette ole saanut rauhaa. ”

” Minä haluan teidän kaikkien lepäävän varmasti Minun povellani, koska se todella on teidän
kotinne, kun te olette poissa Taivaasta. Ja tämä teidän ominaisuutenne, että te rakastatte asua
Minun Sydämessäni, on kaikkein uhkaavin asia, minkä te voitte viholliselle tehdä. Hän vihaa sitä,
että te ”tunnette” Minut, teillä on syvä halu tulla Minun Rakkauteni täyttämäksi. Hän vihaa sitä ja
tekee äärimmäisiä ponnistuksia estääkseen tämän tavan muodostumista. ”
” Nyt me puhumme katkeruuden viineistä, jotka tukahduttavat Jumalan elämän sielussa. Minun
rakkaat, ensiksi teidän on muistettava, että te pestauduitte tähän Jumalan Armeijaan. Te annoitte
uskollisuus lupauksen niin myötä kuin vastamäessäkin ja ei kukaan armeijan henkilö sotkeudu
siviiliasioihin. Tämä on vihollisen päämäärä, kääntää teidät itseenne ja saada teidät niin omiin
asioihinne keskittyneeksi, että te ette ole enää tehokas vartioimaan maatanne. ”
” Yksi keino, millä hän saavuttaa sen, on valehtelemalla teille, että te ette pärjää siinä. Se on liian
vaikeaa, Jumala on liian raaka, vastustus on liian ylivoimaista ja että te olette pakotettuja
tekemään kohtuuttomia asioita, joiden tasolle te ette koskaan yllä. Jos hän saa teidät nielaisemaan
sen linjan, hän on raottanut ovea juuri tarpeeksi, järkeilläkseen itsesäälillä saadakseen pääsyn
sisään. ”
” Monesti Minä olen pyytänyt sinua rukoilemaan Ristin Asemat-rukousta ja sinä välttelet niitä,
Clare. Tämä loukkaa Minua. Ei ainoastaan sen takia, koska Minä haluan jakaa sen osan Minun
elämääni läheisesti kanssasi, vaan koska Minä tiedän, että se antaa sinulle ratkaisun taistella
kovemmin ja pidempään pysyäksesi raiteilla. Läheisyys, jonka me jaamme niissä meditaatioissa on
vertaansa vailla. Sisääntulo Minun Sydämeeni Minun Kärsimykseni aikana, näyttää missä kaikkia
rakkauden varantoja pidetään. Se on valtava aarrekammio ja kun siihen tullaan syvästi osallisiksi,
se yhdistää meidät tavalla, johon ei mikään muu pysty. Sinä löydät ratkaisun ja saat voimaa
”miehistyä” ja jatkaa työskentelyä. ”
” Näiden meditaatioiden seurauksena, te saatte voimaa jatkaa ongelmien paljouden keskellä,
tulematta vihaiseksi tai epätoivoiseksi. Tai kärsimättömäksi. ”
” Voi, Minun rakkaat Lapseni, viha on vakava myrkky, jota tarvitaan hyvin vähän tappamaan,
varastamaan ja tuhoamaan teissä oleva elämä. Se on Saatanan elinehto. Hän saattaa teidät,
rakkaat, vastaamaan vihalla – mikä toimii lannoitteena katkeruuden siemenille, joista kasvaa
kieroutunut, okaita täynnä oleva viiniköynnös. Okailla te vahingoitatte muita, ja kieroutuneet
viiniköynnökset tukkivat pehmeästi virtaavan rukouksen virran, luovuuden ja ilon. ”
” Vihastuminen on tukahduttavien viiniköynnösten kasvattamista. Kukaan ei ole vapaa näistä
katkeruuden siemenistä, paitsi hyvin nöyrä ja tarkkaavainen sielu. Ja se mitä Minä pyydän teitä
tekemään on, että opitte, kuinka vastustaa katkeruuden siemeniä. ”
” Teidän tuotteliaisuutenne elämänne kaikilla alueilla on ollut kitukasvuista. Clare, sinä olet
ihmetellyt, että miksi et saa musiikkia tehtyä; tämä on yksi syistä. Kun katson sinua, Minun täytyy
sanoa, että kaksi kolmasosaa sinusta on kieroutunutta ja nämä viiniköynnökset pitävät sinua
alhaalla ja ne ovat katkaisseet kierron elintärkeisiin osiin hengellistä ruumistasi, mikä todellakin
vaikuttaa sinun fyysiseen ruumiiseesi. ”
( Clare ) Tämä on raportti yhdeltä rukoussotureistamme, koskien sielun tilaamme ja yhteisesti
uskovien ruumista. Tämän on se, mitä hän näki rukouksessa ja mitä Herra paljasti hänelle.

Hän aloitti… ” Pyhä Henki rukoili kielillä ja minun kimppuuni kävivät tunteet: katkeruus, viha,
ärsytys, turhautuminen, ylpeys ja puolustautuvuus. Nämä ovat varmasti tunteita, mitä minä olen
kokenut viime aikoina, mutta Sinä olet opettanut, että nämä ovat yksikertaisesti vihollisen juonia
erillisyyden, eristäytymisen ja ristiriidan kylvämiseksi. Minä huomasin, että tässä hetkessä, nämä
tunteet EIVÄT olleet minun. ”
” Sitten minulle näytettiin tiheitä, okaisia viiniköynnöksiä, jotka kasvoivat ja levisivät
Sydänasukkaiden keskuudessa. Näillä viiniköynnöksillä oli erityinen yritys saada sinut ja Ezekiel
kytketyksi tähän, kuin myös useita yksilöitä, joille te luotatte päivittäisiä juoksevia asioita
Sydänasukkaissa. ”
” Nämä viiniköynnökset olivat peräisin pienistä katkeruuden siemenistä, joita kylvetään sydämiin
parhaillaan. Minä en tiedä, että kuinka kauan kestää yhden, pikkuriikkisen siemenen kasvaminen
tiheäksi, okaiseksi, nopeasti laajenevaksi viiniköynnökseksi, jollaisia minulle näytettiin; ja
Sydänasukkaiden keskuudessa on MONIA viiniköynnöksiä kietoutuneena. ”
” Minun vaikutelmani oli, että nämä pienet katkeruuden siemenet olivat peräisin pienistä
tapahtumista… vihan, ärsytyksen ja erityisesti turhautumisen hetkistä; kuin myös ylpeyden,
haavoittuneisuuden ja puolustautumisen hetkistä. Minun tuntemukseni oli, että nämä olivat
lyhytaikaisia tapahtumia; mutta niitä ei oltu kaduttu aikanaan ja sen seurauksena ne alkoivat
kasvamaan. Ilman, että ne osoitetaan jokaiseen yksittäiseen sydämeen, ne jatkavat kasvamistaan
nopeasti ja moninkertaistuvat. ”
( Clare ) Siispä, tämä on hyvin tärkeä seikka meille, kaverit. Meidän todellakin täytyy tunnistaa
nämä viiniköynnökset itsessämme ja pyytää Herraa poistamaan ne ja siemen. Ja sulkea ovet. ”
Hän jatkoi… ” Sydämessäni tunsin, että näillä katkeruuden siemenillä on kyky piiloutua yksilöltä,
kunnes ne saavuttavat riittävän koon ja ne ovat vakaasti sulautettu sydämeen. Yksilöt, jotka ovat
tietoisempia ja herkempiä tälle asialle, ymmärtävät niiden läsnäolon paljon aikaisemmin. Mutta
monilla on taipumusta torjua nämä ja jatkaa toimiaan (ilman katumusta ja palautusta ennalleen
aikanaan):”
( Clare ) Minä vain haluan sanoa tässä, että sillä hetkellä, kun me ärsyynnymme, sillä
nimenomaisella hetkellä me olemme ylittäneet rajan ja me olemme vastaanottaneet siemenen,
meidän täytyy katua ärsyyntymistä ja pyytää Herraa poistamaan tämä siemen. Koska siitä kasvaa
viiniköynnös nopeasti, jos me emme pyydä. ”
Hän jatkaa tässä… ”Nämä viiniköynnökset näyttävät vaarallisilta! Ne ovat täynnä okaita ja ovat
teräviä, kykeneviä vahingoittamaan, ei vain asianosaisia, vaan myös kaikkia lähellä olevia. Minulla
on sellainen tunne, kun naputtelen tätä sähköpostia, että nämä okaat ovat repineet haavoja
läheisiin hengellisiin ruumiisiin. Vain ajatuskin tästä saa minut itkemään.” Tähän loppui hänen
raporttinsa.
( Clare ) Toisin sanoen, kaverit, me emme ole vain sidottuja näihin okaisiin, vaan tämä piikikkyys
lävistää muita ihmisiä. Me voimme nähdä tämän erityisesti, kun meillä on puolustusreaktio jotakin
henkilöä kohtaan.
( Jeesus ) ” Tämä kuvaus on tarkka ja siihen voi luottaa, Clare. Nämä asiat alkavat huipulta ja
suodattuvat alaspäin, siispä sinun täytyy ottaa vastuu tästä Äitinä. Opeta lapsiasi, kuinka vastustaa
näitä siemeniä ja kuinka hakata nurin viiniköynnökset, kun ne kasvavat. ”

” Kuinka te vastaanotatte katkeruuden siemenen? Te tulette olemaan järkyttyneitä tämän asian
laajuudesta. Katsokaahan, tämä oli vanhempien Israelilaisten sieluntila Exoduksessa. Siis heidän,
joiden täytyi kuolla erämaassa, ennen kuin he pystyivät tulemaan Luvattuun Maahan. Siksi he eivät
voineet päästä sinne. Tämän takia Mooses jätettiin jälkeen. ”
( Clare ) Vau. No niin, Sydänasukkaat, juuri nyt minä haluan vain pyytää teiltä anteeksi, että olen
antanut sijaa vihalle ja ärsyyntymiselle ja näiden siementen vastaanottamiselle. Minä kadun,
pyydän, antakaa minulle anteeksi. Pyydän, älkää seuratko minun huonoa esimerkkiäni.
( Jeesus ) ” Aloita tunnistamalla, että olet väsynyt, tehnyt liikaa työtä, nälkäinen etkä ole rukoillut
tarpeeksi. Minkälainen sairaus tai kipu lisää tämän todennäköisyyttä. Tätä tilaa demonit etsivät
valmistellakseen sydäntenne maaperää vastaanottamaan katkeruutta. Katkeruuden siemenet
tulevat monen muotoisina, mutta Ylpeys on kaikkien näiden toimintatapojen äiti. ”
( Clare ) Tässä on muutama asia, jotka Hän toi mieleen… Paheksunta, Kärsimättömyys, Pettymys,
Viivästys, Viha, Vastustus, Ristiriita, Yhteistyön puute, Konflikti, Pelko, Ärsytys, Kipu,
Turhautuminen, Epäonnistuminen & Tappio, Lannistaminen, jne. Mutta millään muotoa tämä ei
ole lopullinen lista.
( Jeesus ) ”KESTÄVÄISYYDELLÄNNE TE VOITATTE OMAKSENNE ELÄMÄN. ” Luukkaan Evankeliumi
21:19.
” Lyhyesti, KAIKKI, mikä ärsyttää teitä, sen mukana on mahdollisuus katkeruuden siemenillä tulla. ”
” Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu
on. ” Kirje Hebrealaisille 10:36.
” Näettekö, tämä on suunnaton työ, siementen välttäminen. Se ei ole heikkosydämisille, vaan
rohkeille ja kestäville, jotka ovat valinneet kohota minkä tahansa tilanteen yläpuolelleen
elämässään ja kulkea saavuttaaksenne voiton. Minun ihmiseni, te ette voi tehdä tätä yksinänne.
Teidän täytyy olla läheisesti liittyneenä Minuun. Eikä vain päivän tai viikon ajan vaan aina. Koska
vihollinen etsii välirikkoa suhteessamme hyödyntääkseen sitä, jokaisena elämänne sekuntina. ”
” Minä kutsun teitä kaikkia asettamaan kasvonne piikiven kaltaiseksi. Kun millainen tahansa
vastoinkäyminen tulee, tunnustakaa se siksi, mikä se on… tilaisuus kasvaa pyhyydessä,
kukistaaksenne lihanne ja pelastaaksenne sielunne – tai ehkä jopa maanne. Jos te saatte tämän
sulautetuksi mieleenne ja sydämeenne, te ette tule antautumaan vihalle, pettymykselle,
epäonnistumiselle, raivolle tai millekään muulle negatiiviselle asenteelle. ”
” Pikemminkin te nousette lihaanne vastaan ja alistatte sen henkenne alaisuuteen. Yksinkertaisesti
todettuna, sulkekaa ovi sydämeenne ja katukaa reaktiotanne. Pyytäkää Minua poistamaan siemen
välittömästi. Ja kiittäkää Minua tästä mahdollisuudesta kasvaa ja kärsiä. ”
” Rakkaat, Jaakob asetti tien pyhyyteen hyvin nopeasti. ”Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun
joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan
kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät
ettekä missään puuttuvaiset. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta,
joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan.” Jaakobin Kirje 1:2-5. Toisin
sanoen, nouskaa sydämessänne ja kysykää… ”Herra, mitä Sinä teet tässä ja kuinka minä voin tehdä
yhteistyötä? ”
” Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän
kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka Häntä rakastavat! ” Jaakobin Kirje 1:12

” Näettekö te, Lapset? Kun ei anneta periksi epätoivolle ja negatiivisuudelle, vaan pidetään kiinni
Minusta kaikesta sydämestänne, se on merkki suuresta Rakkaudestanne Minuun. Se on merkki
suuresta suosiosta Jumalan edessä. ”
” Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan, sanoko: ”Jumala minua kiusaa”; sillä Jumala ei ole pahan
kiusattavissa, eikä Hän ketään kiusaa. ” Jaakobin Kirje 1:13.
” Ei, Minä en saata ketään kiusaukseen. Mutta Minä sallin testejä. ”
” Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee; kun sitten himo on
tullut raskaaksi, se synnyttää synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. ”
Jaakobin Kirje 1:14-15.
” Sanoakseni tämän omin sanoin, Minä voisin vain helposti sanoa… ” Teitä johdattavat teidän
kiinnittymisenne lihaanne ja mieltymyksiinne. Sitten te tavoittelette näitä asioita, ymmärtämättä,
että ne todella ovat side, joka irrottaa teidät tuottavasta tulevaisuudesta. ”
” Saatana odottaa näitä esteitä, että te täyttäisitte lihanne toiveet ja yllyttääkseen teitä
kiukutteluun, kun ette voi tyydyttää itseänne. Silloin viha ja katkeruus tulevat sisään. Siemenet on
kylvetty sydämeenne ja kasvavat laajaksi, okaiseksi viiniköynnökseksi, leikaten virtauksen
olemuksenne, henkenne, sielunne ja ruumiinne muihin osiin. ”
” Te tiedätte sen, rakkaat veljeni. Mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas
puhumaan, hidas vihaan; sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Sentähden
pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka
on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen
kuulijoita, pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen
kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan; hän katselee itseään, lähtee pois ja
unhottaa heti millainen hän oli. Mutta, jos hän katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin ja pysyy
siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. Jos
joku luulee olevansa jumalanpalvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin
hänen jumalanpalveluksensa on turha. ” Jaakobin Kirje 1:19-26.
” Ja siispä te kysytte Minulta, mikä on vapauden täydellinen laki? Sinun täytyy rakastaa HERRAA
sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta voimastasi ja kaikella mielelläsi
ja Rakastaa naapuriasi niin kuin itseäsi. Ne selittävät täydellisen vapauden. ”
” Kuitenkin, juuri niin kuin teidän kansakuntannekaan ei saavuttanut vapauttaan ilman valtavia
uhrauksia, ette myöskään te tule olemaan vapaita, ennen kuin te olette halukkaita luopumaan
jostakin, kuinka rakkaasta tahansa, kun Minä vaadin sitä. Mutta olkaa rauhassa, Minä en koskaan
vaadi teiltä jotakin, mitä Minä en korvaa jollakin suuremmalla kuin mitä menetyksenne on. ”
” Siispä, loppujen lopuksi te ette menetä, Minun Rakkaat. Te vain saatte enemmän Minua ja
Ikuista Elämää. Siksi, Minä pyydän teitä harjoittamaan erkaantumista siitä, että teidän pitäisi saada
asiat teidän tavallanne. Kun te tunnette, että jokin vastustaa sitä, mitä te haluatte, olkaa
varuillanne. Te olette kulkemassa suoraan hyve testiin. ”
” Huutakaa Minua apuun, jos teidän täytyy, mutta pyydän, älkää ottako katkeruuden siemeniä. Jos
otatte, katukaa välittömästi ja pyytäkää Minua poistamaan ne. Sitten ilmaiskaa päätöksenne antaa
Minulle mitä ikinä Minä pyydän teiltä. Minä takaan teille, se on jotakin, mitä te ette enää tarvitse,
ellen Minä tuo sitä takaisin teille myöhemmin. ”

