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ITSERAKKAUS & USKON HAALEUS… PIENET KETUT OVAT NIITÄ, JOTKA PILAAVAT VIININ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Tammikuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon Jeesuksen suloinen läsnäolo meidän kaikkien kanssamme, Sydänasukkaat.  

No niin, tämä on mielenkiintoista. Herra on tuominnut minut jälleen uskon haaleudesta ja siitä, kuinka 
päädyin siihen. Minä olen tuntenut tämän. Olen tuntenut, että kaikki ei ole aivan oikein Hänen ja 
minun välillämme, huolimatta kauniista armoista, joita Hän on antanut minulle rukouksessa. Olen 
ottanut pieniä vapauksia siellä täällä lihani vuoksi, mitä minun ei pitäisi tehdä. Ja se on ehdottomasti 
johtanut uskon haaleuteen, minun omassa sydämessäni tietyllä tasolla.  

Siispä minä aion jakaa tämän teidän kanssanne, koska tämä luultavasti on yksi kaikkein tärkeimmistä 
asioista, joita voimme pitää silmällä itsessämme.  

Jeesus aloitti… ”Pienet ketut ovat niitä, jotka pilaavat viinin, Minun Rakkaani. Pienet asiat, joita teet ja 
joita tiedät, ettei sinun pitäisi tehdä. Ne ovat merkkejä itserakkaudesta ja uskon haaleudesta Minua 
kohtaan, tiedäthän?”  

( Clare ) Kyllä, Herra, minut on kovin tuomittu. Minä ajattelin, että pieni poikkeus lihaa varten siellä 
täällä, ”ei mikään iso asia.” Väärin. HYVIN iso asia. Minä näen, missä Saatana tulee kuvioihin hitaasti, 
niin että ei huomaa menevänsä pois raiteiltaan. Loppujen lopuksi, et ole menossa tekemään velkaa tai 
ostamaan corvette-autoa… se on vain suklaapatukka.   

( Jeesus ) ” Sinä tiedät, miltä tuntuu, kun sormeesi tulee haava ja se vuotaa. Vaatii muutaman päivän 
parantua, erityisesti jos se on rystysessä. Sen aikaa, se on kipeä. Se saa koko kätesi kipeäksi. Vaikka se 
ei ole elämää uhkaava, se pilaa sinun ruumiisi toiminnan. Ja se on häiriötekijä.”  

”Sama pätee ihmissuhteisiin. Pieni välinpitämättömyys tekee kipeää. Kun niitä kertyy, ne tekevät 
tuhoa ja tuho täytyy korjata. Sinulle on annettu niin monia armoja, Clare. Sinulla ei todella ole mitään 
tekosyitä ottaa vapauksia, jotka loukkaavat suhdettamme. Vaikka sinulla on hyvin todellinen 
vihollinen yllyttämässä sinua näihin asioihin, silti sinä voit sanoa, ”EI” kun näitä pieniä 
piittaamattomuuksia ehdotetaan sinulle.”  

”Ei niin, että olisit voimakkaan fyysisen tai kemiallisen pakon alainen, pikemminkin kuin ”Min haluan 
sen.” Sinä voisit kieltäytyä merkiksi rakkaudestasi Minuun. Minä kunnioitan joka kerta, kun teet sen. 
Siispä, näet että välinpitämättömyys johtaa uskon haaleuteen… ja sinulla on voimassasi olla sallimatta 
sitä.”  

( Clare ) Siispä, Herra – kuinka Minä pääsen irti tästä?  

( Jeesus ) ”Kiellä itseltäsi enemmän, mene syvemmälle. Lopulta sinulla on läpimurto ja Minun suloisen 
läsnäoloni ennallistaminen. Näytä Minulle, että sinä välität, Rakkaani. Minä tiedän, että sinä olet 
tehnyt vakavia elämänvalintoja kunnioittaaksesi Minua. Mutta ymmärrä… pienet ketut ovat niitä, 
jotka pilaavat jopa hienoimmankin viinin. Mitä korkeammalle menet, sen pidempi on pudotus alas ja 
sen enemmän vahinkoa se on tehnyt itsellesi, Minulle ja muille.”  

( Clare ) Typerä liha, näyttää siltä, että minä taistelen sitä vastaan ikuisesti.  

( Jeesus ) ”Kun teet päätöksen luopua itsestäsi, täysin, silloin kulku tulee helpommaksi. Pienet 
sallimiset, joita teet lihan vuoksi, mitkä eivät ole voimakkaita pakonomaisuuksia, ovat niin 



vahingoittavia. Pakonomaisuuksiin Minä annan armoja myös. Minä ymmärrän, kun ruumis tarvitsee 
jotakin, kuten esimerkiksi suklaata. Minä annan sinulle löysää niillä kerroilla, koska sinä 
yksinkertaisesti olet liian heikko.”  

”Kuinka ihmeellistä olisikaan, jos et olisi niin heikko. Mutta Minä käytän sitä auttamaan nöyryydessä. 
Nyt, Minä tiedän, kuinka pahalta sinusta tuntuu, mutta et ole vielä selvillä vesillä. Et ennen kuin täysin 
luovut itsestäsi. Ja Minä saattaisin lisätä, jopa kun olet tehnyt sen, sinä voit silti langeta. Paljon on 
liittynyt nöyryyteen, Minun Rakkaani. Sinun täytyy harjoittaa tietoista nöyryyttä. Toisin sanoen, ota 
jokainen ajatus vangiksi, nosta toisia tarkoituksellisesti ja alenna itsesi. Silloin kieltäytymisestä tulee 
helpompaa. Mitä alhaisempi sinusta tulee, sitä enemmän suojelusta ja armoa Minä tulen välittämään 
sinulle.”  

”Sinä olet viime aikoina juuttunut ylpeyteen. Se on aina merkki, että alentaminen on tulossa, niin 
sanoakseni. Pienuus, pienuus, pienuus. Mitä pienempi, sen parempi. Sinun olisi pitänyt kokea Minun 
äitini pienuus. Se ei ole mitenkään tunnettua Maapallolla, se on niin kaukana siitä, mitä sinä nyt 
kutsut nöyryydeksi. Jos kukaan olisi ollut yhtään pienempi Minun silmissäni, Minä olisin valinnut 
heidät.”   

”Todellakin hänen tietonsa Isästä sai hänet alentamaan itsensä. Hän näki itsensä paljon, kuten Minä 
näen hänet. Hyvin, hyvin, hyvin pienenä, merkityksettömänä ja vailla mitään ansioita. Hän antoi 
jokaisesta hyvästä asiasta kunnian Isälle, eikä pitänyt itsellään mitään. Hän näki kaikki muut 
hyveellisempinä kuin itsensä, eikä hän hetkeäkään tohtinut katsoa ja välittää tuomiota. Hän oli 
taipuvainen armeliaisuuteen ja myötätuntoon.”  

”Kaikki te, Minun Morsiameni, olisitte voineet oppia hänen esimerkistään. Mutta teillä on Minun 
esimerkkini jatkuvasta rikkonaisuudesta, nöyryydestä, armeliaisuudesta ja ymmärtämyksestä. Vaikka 
Minä olisin voinut tuomita porton, Minä valitsin olla tuomitsematta. Näettekö? Se on Isän työ. Mene 
nyt, Minun Rakkaani ja lepää vähän, me aloitamme uudelleen huomenna.”  

( Clare ) Herra, olen halukas tulemaan tehdyksi halukkaaksi. Minä vain toivon, ettei Sinun tarvitse 
käyttää sorkkarautaa minun oikaisemiseeni.  

( Jeesus ) ”Minun Rakkaani, Minä aina valitsen lempeimmän tavan opastaa sinua pyhyyteen.” 


