
418. Jeesus puhuu Katkeruuden Siemenistä & Valittamisen Voimasta 

KATKERUUDEN SIEMENET & VALITTAMISEN VOIMA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Lokakuuta, 2016.  

Clare aloitti… Herran Ilo on voimamme ja olkaamme vakuuttuneita, että Herran ilo on ainoa 
voimamme tässä kyynelten laaksossa.  

No niin, minä jaan tämän teidän kanssanne, rakkaat ystävät, siltä varalta, että olette surullisia jostakin 
tai ette ole antaneet anteeksi muille ja teillä on katkeria tunteita. Kun ette anna anteeksi, 
katkeruuden siemen on istutettu sydämeenne ja se voi tukahduttaa muita tunteita, jotka ovat 
terveitä. Kun tulette vihaisiksi tai kärsimättömiksi – sama asia: te aukaisette oven katkeruuden 
siemenelle. Ja ongelma on, että katkeruuden siemen voi tapahtua niin nopeasti. Se ei tarvitse muuta 
kuin, että ajattelemme katkeran ajatuksen ja pum! Ovi on juuri aukaistu. Se on kuin magneetti, se vain 
vetää sen sisään.  

Siispä, mitä meidän tulisi tehdä? No niin, heti, kun oivallamme, mitä me juuri olemme tehneet, 
menkäämme polvillemme (jos mahdollista) ja katukaamme kärsimättömyyttämme, 
kiittämättömyyttämme ja vihaa Jumalaa vastaan, koska Hän salli mitä tahansa, joka aiheutti meidän 
kielteiset tunteemme.  

Se on koe, todella. Tulenko reagoimaan katkeruudella, vihalla ja kaunalla? Vai tulenko ylistämään 
Jumalaa mahdollisuudesta tarjota Hänelle häälahjan. Kiitos sinulle Herra tästä mahdollisuudesta 
Rakastaa Sinua veljeni tai sisareni kautta.  

Sitten pyytäkäämme Pyhää Henkeä näyttämään meille, missä meidän pitää katua ja pyytää Jeesusta 
päästämään meidät näistä demoneista ja pahoista tunteista ja vapauttamaan meidät jokaisesta 
katkeruuden siemenestä, joka on saattanut kasvaa ja vaikuttaa koko ruumiiseemme.  

Herra on kertonut minulle aikaisemmin, että katkeruus aiheuttaa syöpää. Se on myrkky, joka leviää ja 
kasvaa. Aivan kuten hyvin pikkiriikkinen sinapinsiemen voi kasvaa pensaaksi, johon linnut voivat pesiä, 
kuten on kirjoitettu Pyhissä Kirjoituksissa, niin voi katkeruuden siemen levittää sairauden lonkeronsa 
meidän ruumiiseemme, sieluumme ja henkeemme.  

Lopullisessa lopussa, kaikki viha voidaan jäljittää takaisin Jumalan luo alkusyynä. Miksi? Koska Hän salli 
sen, mitä tapahtui, joka sai meidät vihastumaan.  

Kun me emme voi nähdä hyvää, jota Hän on tuomassa jokaisesta tilanteesta, josta me vihastumme. 
Me emme ymmärrä Jumalan töitä.  

Mutta jos me luotamme Häneen ja tiedämme ilman epäilyksen häivääkään, että Hän on hyvä Jumala 
ja paljon armollisempi kuin me voimme kuvitella; jos me pysymme kiitollisuuden ja ylistyksen 
asemassa koko ajan, nämä asiat EIVÄT VOI saada jalansijaa!    

Se on haaste. Kuka meistä on saavuttanut tämän pyhyyden tilan? Minä en tiedä, mutta olen 
päättäväinen. Minä olen menossa sinne Hänen suurella avullaan.  

Siispä, minun rakkaat, laittakaamme kaikki kauna ja katkeruus sivuun. Katukaamme pimeitä 
ajatuksiamme ja tunteitamme ja pyytäkäämme Herraa päästämään meidät katkeruudesta, jota me 
haudomme sydämissämme, niin että me voimme olla puhtaita, avoimia astioita, kantaen esille eläviä 
vesiä ja parannusta.  



Jeesus aloitti… ”Tämä on mahtava tehtävä, Minun Ihmiseni. Pysyminen ylistyksessä, rukouksessa ja 
kiitoksen annossa on tapa, jota täytyy harjoittaa, jos mielitte päästä pakoon vihollisen ansalankoja. 
Katkeruus on todella myrkky ruumiillenne, sielullenne ja hengellenne. Jos teidän on määrä säilyä 
terveinä kaikilla osa-alueilla, pyytäkää Minua paljastamaan teille katkeruuden siemenet, jotka ovat 
kasvaneet piikikkääksi pensaaksi, tukahduttaen pyhän elämän, jota janoatte.”  

”Enkö Minä sanonut… ”Siemen, mikä taas orjantappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta 
vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsä 
hedelmää.” Luukkaan Evankeliumi 8:14  

”Nuo piikkipensaat ovat katkeruuden siemenistä ja täyttymättömistä himoista asioihin: ’Minulla ei 
koskaan ole tarpeeksi. Miksi se ei voinut olla parempilaatuista? Se ei ole väri, jota halusin. Tämä on 
halvasti tehty. Tuo on liian kallis. Miksi sillä ja sillä on parempi? Ja niin edelleen ja edelleen.” 

 ”Te ette oivalla, että nämä pienet turhautumiset, jotka saavat aikaan kiittämättömyyttä, ovat itse 
asiassa vastaanotettu sydäntenne maaperään, katkeruuden piikkipensaiden siemeniä. Sitten, kun 
Minä tulen kylvämään hyvää siementä, se ei kasva, koska piikkipensaat ovat jo tukahduttaneet valon 
ja vallanneet maaperän.”   

”Jos te haluatte muokata sydämen täynnä iloa, teidän täytyy laskea kaikki asiat lannaksi ja vetää 
itsenne Minun lähelleni, hyläten kaikki muut asiat, jotka varmasti tuottavat teille pettymyksen. Ei ole 
kyse köyhyydestä; on kyse irrottautumisesta. Varmasti köyhä henkilö voi olla aivan yhtä katkera kuin 
rikaskin. Mutta kun rikastutte, himonne asioihin kasvaa. Kun te ruokitte sitä, se kasvaa suuremmaksi 
ja suuremmaksi, halliten elämäänne ja pian teillä ei ole aikaa jäljellä Minulle.” 

 ”Clare kamppailee tämän kanssa päivittäin, vaikka hänellä ei ole kyse rikkauksista vaan yksikertaisista, 
tavallisista tarpeista, joiden hän on sallinut kukistaa hänet.”  

”Hänelle ja kaikille teille, kiitoksen anto ja ylistys ovat lääke ja rikkaruohojen tappaja, jotka 
tukahduttavat piikkipensaat. Kiittämällä Minua kaikissa tilanteissa.”  

”Kuten on kirjoitettu: ’Olkaa aina iloiset. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on 
Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa’.” Paavalin Ensimmäinen Kirje 
Tessalonikalaisille 5:16-18.  

”Tämä Pyhä Kirjoitus on aivan liian usein sivuutettu, mutta Minä olen tullut valmistelemaan teidät 
kovempia aikoja varten. Jos te elätte tällä tavalla, te tulette säilyttämään ilonne ja terveytenne, sillä 
sairaus ei tule iloiseen sieluun helposti. On teistä kiinni, Minun Ihmiseni. Te voitte valittaa, kuten 
israelilaiset tai te voitte riemuita kuten Paavali teki:  

”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, 
niiden, jotka Hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.” Paavalin Kirje Roomalaisille 8:28.  

”Näettehän, jos te omaksutte tämän kaikella sydämellänne ja TIEDÄTTE ilman epäilyksen häivääkään, 
että Minä olen tuomassa hyvää kaikesta, mitä tapahtuu, jopa kaikkein pahimmista asioista, jos teillä 
on todellista uskoa Minuun, te ette joudu lannistumisen, surullisuuden ja epätoivon saaliiksi.”  

”Tämä ei ole jotain, mitä te voitte saavuttaa omillanne, Rakkaat. Tätä varten, te tarvitsette Minua ja 
runsaat annokset Minun Armoani – ja tämä tulee, kun te vietätte aikaa Minun kanssani aidossa 
palvonnassa ja ylistyksessä, kuin myös opiskelette Sanaa. Vastaanotatte ehtoollisen silkassa uskossa, 
että jokainen armo, mitä te tarvitsette, voidaan myöntää ehtoollisen kautta, on myös toinen tapa.”  



”Kun te huomaatte kupin puoliksi täynnä, ylistäkää Minua siitä. Kun se on tyhjä, tietäkää, että armot 
ovat todella virtaamassa vahvasti teille ja maailmalle. Koskaan Minä en unohda ottaa osaa teidän 
kärsimyksistänne ja tarjota sitä Isälle Armon saamiseksi maailmalle.”  

”Tässä maailmassa teillä tulee olemaan huolia, mutta olkaa hyvällä mielellä, Minä olen voittanut 
maailman ja huolissanne on salattua mannaa. Riemuitkaa siitä, riemuitkaa, että kärsimyksissänne te 
olette voittamassa ikuisen kunnian painon, josta Paavali puhuu…  

”Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen 
kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille 
iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan 
näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.” Paavalin Toinen Kirje 
Korinttolaisille 4:16-18.   

”Siispä kiinnittäkää silmänne siihen, mikä on näkymätöntä, se on armon ja hyveen runsas virtaus, jota 
olette saavuttamassa, kun ylistätte Minua kaikissa olosuhteissa. Teidän ei tulisi koskaan huolehtia 
huolistanne. Teidän pitäisi huolehtia, jos teillä ei ole huolia ollenkaan! Se EI ole hyvä merkki. Mitä 
enemmän te kärsitte, sen enemmän hyvettä työstetään sieluunne ja sen enemmän saavutetaan muita 
varten hengellisissä valtapiireissä.”  

”Katsokaa, veljet, ettei teillä kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu 
elävästä Jumalasta.” Kirje Hebrealaisille 3:12.   

Jeesus jatkoi… ”Olkaa vakaasti vakuuttuneita, kerta kaikkiaan, että mitään ei tapahdu elämässänne 
ilman Minun lupaani. Ja jos Minä annan Minun lupani, teidän täytyy tietää: tilanne, olipa se mitä 
tahansa, tulee edistämään teitä pyhyydessä ja olemaan inspiraation lähde muille.”   

”Siksi Minä sanon teille, ’Riemuitkaa Herrassa aina ja jälleen Minä sanon, riemuitkaa!!’ Jos te pidätte 
tämän sydämen asenteen, monia kirouksia tulee kimpoamaan teistä kuin tuhka tuuleen, eivätkä ne 
koskaan laskeudu teihin. Mutta vielä tärkeämmin, Minun Rakkaani, teillä ja Minulla on syvällinen 
luottamuksen ja läheisyyden suhde, joka tulee enemmän kuin täyttämään ilon tarpeenne elämäänne, 
olosuhteistanne huolimatta.”  

”Jopa kun kuuntelette tätä viestiä, itkekää Minua apuun ja Minä tulen myöntämään teille 
äärimmäisen kiitollisuuden armon. Sitten kaikki, mitä teidän tarvitsee tehdä, on muistaa harjoittaa 
sitä elämänne joka minuutti, erityisesti koettelemuksissa.” 


