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KUTSU MINUA KIUSAUKSESI HETKELLÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Marraskuuta, 2017. 

Clare aloitti… Jeesus, pyydän, anna meille voimaa ja viisautta sanoa ”ei” synnin tilaisuuksille. 

Amen.  

No niin, minä nautiskelin ja menin takaisin sivustolle, jossa oli jotakin, jota minä todella halusin, 

mutta minun ei sallittu saada. Se oli pyöreä punainen lasisydän, joka edusti minulle muutoksia 

sydämessäni. No niin, se oli teräsansa. Se tuli minulle kuin salama. Minut otettiin kiinni, loukattiin, 

suistettiin raiteiltani ja olin niin tunteikas ja vihainen, että en kyennyt tekemään mitään eilen 

illalla. En kirjoittamaan, soittamaan musiikkia, vain vähän kirjeenvaihtoa. Ja se oli suuri virhe. 

Siispä, minä päädyin olemaan hyvin paljon poissa tolaltani Herran kanssa ja tunsin pahoin, että 

Hän ei antanut minun saada sellaista pientä asiaa. Mutta Hänellä oli Hänen syynsä – mutta minä 

en ajatellut sillä tavalla. Minä ajattelin… minä haluan jotakin ja en voi saada sitä, ja en ymmärrä 

miksen? Se päättyi siihen, että olin eri mieltä Herran kanssa, ja minusta tuntui niin pahalta. Sanoin, 

”Herra. Minä en enää ikinä halua olla eri mieltä Sinun kanssasi. Minä vihaan sitä!”  

Jeesus vastasi… ”Sitten sinun täytyy kuunnella huolellisemmin, eikä antaa periksi hiukkaakaan 

omapäisyydellesi.”  

( Clare ) Sinä olet oikeassa. Minä nautiskelin ja menin takaisin sille sivustolle. Ja teräsansa laukesi 

kuin salama. Minut otettiin kiinni, minua loukattiin, suistettiin raiteilta ja olen niin tunteikas ja 

vihainen! En pystynyt tekemään muuta kuin valittamaan. 

( Jeesus ) ”No niin, me olemme tässä nyt.”  

( Clare ) Mistä Sinä pitäisit, Jeesus? 

( Jeesus ) ”Katumus on aina hyvä alku.”  

( Clare ) Luulin tehneeni sen.  

( Jeesus ) ”Voisit tehdä sitä vähän enemmän…”  

( Clare ) Herra, minä olen todella pahoillani, että olen hemmoteltu ja haluan oman pääni mukaan. 

Pyydän, anna minulle anteeksi ja tee minut viisaammaksi ja halukkaammaksi kantamaan ristiäni ja 

harjoittamaan itsekieltäytymistä. Pyydän, auta minua. Ja todella, katumus tuli tänään, sen jälkeen, 

kun olin hieman viilentynyt lisää.  

( Jeesus ) ”Sinä olet saanut anteeksi. Mutta Minä haluan varoittaa teitä kaikkia, Sydänasukkaat, 

välttäkää jokaista synnin tilaisuutta. Jos te tiedätte, että jokin kiehtoo teitä ja suistaa teidät 

raiteiltanne siitä, mikä on tärkeää meille, on todennäköisyys sille, että teille on asetettu ansa. Ja 

jos te suotte itsellenne uteliaisuutenne tyydyttämisen, ajatellen, että te voitte säästyä kiinniotolta, 

te olette erehtyneet. Katsokaahan, demonit yrittävät ensin asettaa kiusauksen lihallenne. ”Voi 

tämä todella on jotakin, mistä te pitäisitte, tulkaa katsomaan sitä! Sitä paitsi, enemmän asioita 

ponnahtaa sen ympärillä.” Sillä aikana, he ovat keksineet jokaisen olemassa olevan näkökulman ja 

laittaneet hyvin nokkelan silmukan maahan, että te astuisitte siihen.”  

”Siispä teillä on tekosyy, ”Voi ei katsomisesta ole haittaa.” Ja kun te menette sinne, he iskevät teitä 

hyvin voimakkaalla tunteellisella kiintymyksellä johonkin, jota Minä en ole sallinut teidän tehdä tai 

saada. Ja te alatte paheksua Minua, sillä Minä kiellän teiltä viattoman nautinnon.”  



”Mitä sinä kerroit Minulle eilen illalla? ”Herra, minä työskentelen kovasti Sinulle, minä harvoin 

pyydän Sinulta mitään erityistä, koska se muistuttaa minua missiostani ja rakkaudesta, jota Sinä 

olet antanut Minulle Sinun ihmisiäsi varten. Onko liian paljon, jos pyydän tätä ystävällisyyden 

elettä?””  

”Ja koko ajan sinä haudot paheksuntaa mielessäsi, ”Oivoi, Herra, onko se todella liian paljon 

pyydetty?” Ja nyt olet tullut jo katkeruuteen. Jos sinä olisit pysynyt erossa siitä kiusauksesta, sinä 

et olisi koskaan loukkaantunut, etkä käyttänyt paljon aikaa itkemiseen. Sinua ei koskaan olisi 

kaadettu päivän päätteeksi, ennen kuin edes aloitit työsi kosketinsoittimella. Sinä et koskaan olisi 

menettänyt koko motivaatiotasi –paitsi löytääksesi vikaa ja mutristaaksesi suutasi, koska Minä en 

ollut reilu.”  

”KAIKKI se olisi voitu välttää, jos sinä vain olisit pysäyttänyt kiusauksen alkuunsa. Mutta sinä olet 

ollut kiinnittynyt siihen kuukausia, sinä et koskaan täysin päästä irti – ja vain yksi pieni vierailu 

sivulle oli tarpeeksi tuomaan takaisin sinun hyvin surulliset muistosi.” 

” Kuinka tietämättöminä sinä pidät demoneita, Clare? Minä voin vakuuttaa sinulle, että he eivät 

ole tietämättömiä ja että he tekevät muistiinpanoja jokaisesta ohimenevästä tunteesta ja niistä 

asioista, jotka voisivat saada sinut tekemään virheen tulevaisuudessa. He laskelmoivat näitä 

asioita.”  

”Ja sinä, Minun Kyyhkyni, pelasit heidän pussiinsa. Sinulla on yhä kiintymyksiä. Minä voin 

ymmärtää hyvin, miksi esine viehätti sinua. Mutta on asioita, jotka tulevat tekemään kipeää, kun 

luovut niistä. Kuitenkin toistaiseksi, Minä pyydän, että luovut niistä. Voit käyttää kyyneleet 

uhrauksena, tiedäthän. Mitä syvemmin tunnet, sen parempi uhraus. Kiellä itseltäsi, nosta ristisi ja 

seuraa Minua. Se on vain niin yksinkertaista.”  

”Minä ymmärrän sinun järkeilysi ja Minä vain pyydän sinua päästämään irti siitä toistaiseksi. Ja 

pyydän, älä anna sen vetää sinua alas kuoppaan uudelleen… pyydän? Vaikka me olemme 

puhuneet siitä ja se yhä koskee sinuun, sinä et saa sallia itsesi elättelevän niitä tunteita. On muita 

paljon tärkeämpiä muita asioita, joista sinun pitäisi olla loukkaantunut.” 

( Clare ) Olen pahoillani, Herra. Siinä minä jälleen tarvitsen Sinun armoasi. Minä olen rukoillut 

niiden puolesta, jotka todella ovat loukkaantuneet ja ovat elämän ja kuoleman rajoilla, mutta minä 

näen, että minä voin tarjota tämän heidän lohdukseen.  

( Jeesus ) ”Aivan oikein. Se vaikuttaa typerältä asialta tehdä, mutta koska sillä on merkitystä ja se 

koskee, sillä on enemmän merkitystä ja tuntemasi kipu voidaan tarjota heille, jotka todella 

kärsivät. Ikuisuuden valossa, sinä tulet olemaan kauhistunut, kuinka paljon sinä arvostit asioita, 

jotka olivat arvottomia.” 

( Clare ) Kyllä, minä tiedän, että Sinä olet oikeassa. Ja minä yritän saada otetta siitä. Minä toivon 

olevani jo siinä pisteessä.  

( Jeesus ) ”No, me olemme menossa sitä kohden…  

”Lapset, lapset, vihollinen on nokkela, paljon enemmän, kuin mitä te annatte hänelle tunnustusta. 

Myös tämä tulee menemään ohi. Vartioikaa itseänne synnin tilaisuuksilta. Älkää menkö sinne, jos 

se on johdattanut teidät syntiin menneisyydessä. Olkaa siisälykkäät kuin käärme ja viattomat kuin 

kyyhkynen ja pistäkää kuolettavalla myrkyllä. Kutsukaa Minua apuun kiusauksenne hetkellä ja 

Minä tulen päästämään teidät pahasta.” 


