
465. Jeesus sanoo… Älkää lannistuko Lankeamisistanne & Virheistänne 

ÄLKÄÄ LANNISTUKO VIRHEISTÄNNE & LANKEAMISISTANNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Helmikuuta, 2017.  

Clare aloitti… Voimistakoon Jeesus meidän päättäväisyyttämme olla pyhiä ja olla seurassamme 

Hänen armonsa kanssa edessä olevaa matkaa varten.  

Minun rakkaat Sydänasukkaani, tämä on ollut kaikkein haastavinta aikaa minulle. Minua on 

liikutettu rukoilla nöyryyden puolesta ja Herra on kiirehtinyt paljastamaan minun ylpeyteni. Oi, 

kuinka kivuliasta onkaan nähdä omat syntinsä! Erityisesti ne, joita ei ollut oivaltanut… vaikkakaan 

en usko, että kukaan meistä helposti tunnistaa ylpeyden. Se on yleensä niin kätkössä, että todella 

täytyy tutkia motiivejaan leikkausveitsellä paljastaakseen sen. 

No niin, ylistys Jumalalle, Hän ei ole säästellyt leikkausveistään. Hän on paljastanut joitakin 

piilopaikkoja, joissa ylpeyden myrkky on kytännyt ja kasvanut. Minun täytyy kertoa teille, olen 

itkenyt monta päivää – kun olen nähnyt itseni näin selvästi.  

No niin, se mikä toi pintaan tämän koko paljastuksen, oli pitkään ollut tapa, josta minua on 

ojennettu niin monta kertaa aikaisemmin. Hyvin yksinkertaisesti, en ole voinut hyvin kolmeen 

päivään ja tunnistin, että osa siitä oli taakkaa kansakunnan puolesta. Mutta halusin potkaista itseni 

pois siitä. Siispä, päätin mennä uimaan pikkiriikkiseen altaaseen, joka meillä on kuistillamme.  

Minun aviomieheni taivutteli minua luopumaan siitä ja sanoi, että ”Kultaseni, tämä kortti vain 

putosi lattialle ja tunsin, että se oli sinulle.” Siinä luki ”Soita Minun kanssani” ja se oli kutsu soittaa 

musiikkia Herran kanssa.  

Ajatellen, että tiedän parhaiten, vastasin hänelle, ”Ok – sen jälkeen, kun olen käynyt uimassa. 

Minä tarvitsen jotakin potkaisemaan minut pois alakuloisuudesta.”  

No niin, totisesti minä sain potkun. Menin matalaan altaaseen ja työnsin kannen pois ja minulle 

sattui outo onnettomuus. Olimme laittaneet viiden jalan mittaisen levyn väliaikaisesti seinän ja 

ikkunan väliin estämään ilmavirtausta pyykkikoneen vesiletkun yläpuolella(minkä täytyi mennä 

ulkopuolelle) ja levyn yläosa tuli läimähtäen alas noin kuusi jalkaa ilmassa, suoraan minun päähäni. 

Ja siinä oli kaksi ruuvia päällä ja ne leikkasivat minun päänahkani auki. 

En muista, että minulla koskaan olisi ollut sellaista kipua – se oli asteikon yläpuolella. Minä itkin ja 

itkin ja itkin ja Ezekiel tuli juosten ja toi jäätä, alkoholia ja nenäliinoja puhdistamaan verta 

kasvoiltani. En voinut ymmärtää, miksi Herra salli tämän tapahtua. Loppujen lopuksi – enkö minä 

juuri ollut viettänyt kaksi tai kolme tuntia katuen syntejäni? Miksi Hän salli tämän??  

No niin, ei kestänyt kauaa, ennen kuin pystyin näkemään miksi, hyvin selvästi. Minun aviomieheni, 

kuten hyvä mies, niin kuin hän on, hän tavallisesti on hyvin huolehtivainen minusta, huolehtien 

minun terveydestäni. Ja hän ehdotti, että en menisi uimaan, vaan pikemminkin menisin suoraan 

kosketinsoittimelle tekemään musiikkia. Ja minä, ajatellen että tiesin, mikä oli parempaa minulle, 

menin altaaseen. Minä pidin hänen ehdotustaan höpön löpönä, se olisi säästänyt minut tältä 

kivuliaalta onnettomuudelta. Nyt minun päätäni jyskytti, veri virtasi siitä ja vaivoin saatoin laittaa 

siihen jäitä, se oli NIIN kivulias… ja en soittaisi yhtään musiikkia tänä iltana.  

Pystyin näkemään ylpeyteni hyvin selvästi. Loppujen lopuksi, ”Minä tiedän, mikä on parasta.” 

Herra laittoi Ezekielin paikalleen suojelemaan minua, mutta minä en kuunnellut. Tein oman asiani. 

Vaimot – varokaa! Varokaa tuttuutta – te vain menette ja teette omat asianne. Auktoriteetti on 



kaunis, kaunis Herran työkalu, kun sitä käytetään hellyydellä ja ystävällisyydellä. Mutta minun 

tapauksessani, olin aika toivoton. En kuunnellut.  

Katsokaahan, Herra ei järjestänyt onnettomuutta, vihollinen järjesti. Herra tiesi, mitä tapahtuisi, 

jos menisin altaaseen ja Hän yritti varoittaa minua. Mutta olin liian ylpeä ja itsevarma 

kuunnellakseni. Minulla oli omat ajatukseni: minun tarvitsi käydä uimassa.  

En voi kertoa teille, kuinka monta kertaa elämässäni olen ollut niin omahyväinen. Mutta 

saadakseni sanoman välitettyä teille perille, minun rakas perheeni, olin katunut tunteja, enkä 

nähnyt tätä tulevaksi. Eikö se ole kuinka se tehdään? Me emme vain näe ylpeyttämme ja 

itseriittoisuuttamme. Ja nyt sen sijaan, että olisi ihana ilta musiikin parissa, olin sängyssä 

turvonneen pään ja jään kanssa.  

Pyysin anteeksi ja kerroin Ezekielille, että tiesin, miksi tämä tapahtui. Kerroin Herralle, että olin 

pahoillani. Ja näin Hänen hengessä hellästi silittävän minun pään haavaani. Hän oli niin hellä ja 

rakastava. Ja tunsin itseni niin typeräksi. 

No niin, siitä alkaa päivien katumusmatka ja jopa masennusta siitä, kuinka pahoja syntini todella 

ovat. Siispä, tämä on mitä Hän osoitti tässä viestissä. Muuten, kun heräsin aamulla, ei ollut 

lainkaan kipua. Ei pääni sisällä eikä päällä – ja siinä vaivoin näkyi pilkku. Hän oli parantanut minut. 

Minulla olisi pitänyt olla turvonnut, kosketusarka alue päässäni.  

Tämän jälkiseurauksena aloin näkemään, kuinka ylpeä olin tavassa, jolla halusin asiat tehtävän. 

Minulla oli ajatuksia kaikesta ja minun tapani oli aina paras tapa. Voi yök! Herra aukaisi silmäni 

tälle itsekkyydelle ja se teki paljon enemmän kipeää, kuin levy ja kaksi ruuvia, jotka iskivät päähäni 

kuuden jalan päästä ilmasta.  

Siispä tulin Hänen luokseen rukoukseen tämä nimenomainen asia ensimmäisenä mielessäni.  

Rakkain, minä olen sellaisen itseni tuomitsemisen tilassa, että minun on vaikea keskittyä 

mihinkään muuhun kuin epäonnistumisiini. Kiitos Sinulle, Herra, että et ole näyttänyt minulle koko 

totuutta… tiedän, että kuolisin, jos tekisit niin.  

Ja Jeesus aloitti… ”Kyllä, Rakkaani. Minä suojelen sinua siltä, mitä et voi käsitellä, ettet kuole 

toivottomuuteen.”  

( Clare ) Voi pojat, tunsin, että olin tulossa lähelle sitä näinä viime päivinä… 

( Jeesus )”Kuitenkin, Minä paljastan sinulle sen, mitä olet valmis ja halukas kukistamaan itsessäsi. 

Minulla ei ole mitään halua lannistaa sinua.” 

”Clare, Minun Rakkaani, Minä olen pahoillani syvästä masennuksesta ja tuomitsemisesta, joita 

käyt läpi juuri nyt. Minä olen sinun kanssasi, Rakkaani – tukien sinua, pidellen sinua pystyssä, niin 

että voit jatkaa kävelemistä. Minä tiedän, että olet miekka omassa sydämessäsi. Minä tiedän, että 

tunnet itsesi toivottomaksi ja eksyneeksi muuttamaan mitään, ja olet oikeassa tuntiessasi sillä 

tavalla, koska se on paljon yläpuolellasi. Mutta usko tai älä, sinä olet tulossa paremmaksi. Sinä 

todella olet. Minä näen kamppailun, jopa ennen kuin nouset ylös sängystä. Minä näen sinun 

urhoollisen ponnistuksesi heittää pois tämä ies. Minä kunnioitan sitä, tiedäthän. Minä löydän iloa 

siitä pienestä, pienestä eleestä kieltää jotakin luvallista – mutta ei siitä, mitä Minä haluan sinulle.”  

( Clare ) Niin pian kuin oivalsin sen, sanoin, ”EI! En halua sitä, Herra. Haluan vain Sinut!” Ja tässä 

Hän viittaa kamppailuun, joka minulla oli ennen kuin nousin sängystä.  



Jeesus jatkoi… ”Minä olen sinun kanssasi, tässä oikean kätesi puolella ja oi, kuinka Minä sinua 

rakastan. Siispä pyydän, älä päästä itseäsi lannistumaan. Tämä kaikki on osa nöyryyttä, jota sinä 

pyysit. Joka tippa tästä palvelee tarkoitusta tuoda sinut lähemmäksi määränpäätäsi. Pyydän, älä 

itke enää. Omaksu oikeamielisyyden taso ja kulje Minun rohkeudessani ja voitossani, koska Minä 

tuen sinua. Älä salli synnillisyytesi laajuuden voittaa sitä hyvää, joka tulee Minulta meidän 

lampaillemme. Sinun asemasi on vain niin kovin samanlainen kuin heidän ja siksi he samaistuvat 

niin hyvin sinuun.”  

”Clare, jos sinulla on toivoa, silloin heillä on toivoa. Pidä kiinni tästä toivosta; se ei tule tuottamaan 

pettymystä.”  

”Minun ihmiseni, kun te seisotte kiinteällä nöyryyden maaperällä, te olette kaikkein eniten 

turvassa. Ei ole helppoa nähdä omia haavoittuvuuksiaan ja heikkouksiaan. Ei ole helppoa tietää, 

kuinka paljon on vielä kuljettavaa tällä matkalla. Mutta Minä olen kanssanne KOKO matkan ja mitä 

vilpittömämpiä te olette juurimaan synnin pois elämistänne – sitä enemmän te Minua miellytätte, 

sitä enemmän Minä yhdistän Itseni teihin. Sitä enemmän Minä kannan teitä.”  

”Kun te katselette syntejänne, te katsotte ehdollistamisen kerroksia ja kerroksia ja 

esivanhempienne DNA:ta. Te ette taistele vain syntiä vastaan omassa elämässänne, vaan teitä 

ennen olleiden elämissä, jotka ovat lahjoittaneet teidän ehdollistamisenne.Tavallaan te teette 

tekemättömiksi sen pahan, mitä he ovat tehneet. Te pysäytätte sen tähän sukupolveen. Te olette 

menossa pahan aaltoa vastaan, joka menee koko matkan Aatamiin asti. Se on mahtava ponnistus 

seisauttaa se, mistä on tullut toinen luonto ihmiselle: itsekkyydestä, ahneudesta, seksuaalisista 

rikkomuksista. Kerrassaan valtava pahan hyöky, jota teidän täytyy käsitellä joka päivä.” 

”Siksi Minä pidän teidät poissa mediasta, koska se syöttää ihmisen alhaisinta yhteistä tekijää ja 

pelaa teidän haavoittuvuuksillanne.Ja mitä enemmän te erotatte itsenne tästä pahuudesta – sen 

parempi. Minä en pyydä teitä hylkäämään terveitä ja uskoa rakentavia videoita, vain 

rappeutuneita ja tuhoavia. Minä olen vuodattanut paljon hyvyyttä astioihin, jotka käyttävät tätä 

mediaa ja te tulette saamaan inspiraation, kun Minä ohjaan teitä oikeisiin videoihin.”  

”Silti, Rakkaat, ei ole korvaajaa pyhälle Sydänasukkaan Rukoukselle, missä te ja Minä tapaamme 

kasvoista kasvoihin, rakastaaksemme toinen toistamme, keskustellaksemme haasteistanne ja 

anomuksistanne rakkaittenne ja kansakuntanne puolesta. Ei korvaajaa. Siispä, pyydän, olkaa 

valppaita ja ravitkaa sielujanne sillä makealla hunajalla, joka virtaa Minun sydämestäni teidän 

sydämiinne.”  

”Minä tiedän, että on vaikeaa kohdata vikojanne, siispä kun Minä sallin tämän, älkää tulko 

alakuloisiksi. Pikemminkin, tukeutukaa Minuun suuremmalla päättäväisyydellä. Lopussa Minun 

rakkauteni teitä kohtaan saa teidät hylkäämään synnin elämässänne.” 

”Kun te rakastatte Minua koko sydämestänne ja kun ei ole mitään jäljellä itserakkauteen, silloin te 

tulette kukistamaan syntinne. Kun Minä sanon ”synnit”, Minä myös tarkoitan niitä asioita, joista te 

tiedätte, että ne eivät ole sopivia teidän nautiskella niitä, koska ne viekoittelevat teidät pois Minun 

luotani viehättävyydellään. Joka askel pois näiden luota tekee teistä voimakkaampia ja raivaa tietä 

suuremmalle määrälle armoa, ymmärrystä ja hengellisiä lahjoja. Jos te alatte luisumaan 

menneeseen tai nautiskelemaan vioissa – pysähtykää! Katukaa ja nouskaa siitä, mihin jäitte ja 

jatkakaa eteenpäin. Minä en tuomitse teitä näistä lankeamisista; pikemminkin hyväksyn suuresti ja 

ryntään tukemaan teidän tahtoanne nousta ja jatkaa eteenpäin oikeaan suuntaan.”  



”Ymmärtäkää, että te ette ole yksin tällä matkalla, aivan teidän solurakenteessanne ja DNA:ssa on 

ulottuvuuksia, joita te ette ymmärrä. Asioita, joita te ette ole pystyneet kontrolloimaan. Kuten on 

kirjoitettu… ”Älä kumarra niitä, äläkä palvele niitä. Sillä Minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas 

Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka Minua 

vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka Minua rakastavat ja pitävät Minun käskyni.” 

Toinen Mooseksen Kirja 20:5-6.  

Likaantuneen sukuperänne lisäksi teidän täytyy myös taistella demoneita vastaan, jotka tulevat 

sen mukana ja tuntevat teidät paljon paremmin kuin te tunnette itsenne. Ja asiat tulevat vielä 

pahemmiksi, lisääntyneen demonisen aktiivisuuden ja pimeyden myötä, teidän täytyy kerätä uutta 

päättäväisyyttä päästäksenne yli esteistä pyhyyteen.”  

”Mutta Minä valmistelen teidät näitä haasteita varten etukäteen, jos te kuuntelette hyvin 

huolellisesti. Minä varustan teidät siihen, mitä Minä tiedän, että tulee käymään kimppuunne ja 

Minä olen teidän kanssanne taistelussa. Teitä avustamassa on enkeleitä ja myöskin taistelemassa 

kanssanne. Minä en jätä teitä itseksenne. Teidän tulee vain olla antamatta periksi mennessänne 

oikeaan suuntaan ja Minä vahvistan teidän hyvän päätöksenne Minun armollani.”  

”Sillä on kirjoitettu… ”En Minä jätä teitä orvoiksi, Minä tulen teidän tykönne.” Johanneksen 

Evankeliumi 14:18.  

”Siispä, jatkakaa, Rakkaat – älkääkä lannistuko lankeamisistanne ja vioistanne. Pikemminkin 

nouskaa ja tukeutukaa Minuun suuremmalla ja suuremmalla päättäväisyydellä. Ja yhdessä me 

tulemme kävelemään lopun tätä matkaa Taivaaseen.” 


