
296. KÄRSIMYKSEN TARKOITUS…  

MIKSI MINÄ SALLIN NIITÄ & KUINKA MINÄ KÄYTÄN NIITÄ 

Jeesus selittää Kärsimyksen tarkoitusta… miksi Minä sallin niitä & kuinka Minä käytän niitä 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Huhtikuuta, 2016. 

( Clare ) Olkoon Jeesuksen suloinen rauha teidän kaikkien kanssa, Sydänasukkaat. Olen painiskellut 

epäilysten ja erottelukyvyn kanssa viime aikoina. Te voisitte sanoa, ” Mitä uutta siinä on? ” No niin, 

se on ollut paljon voimakkaampaa ja Herra on ollut etäinen. Tämä on ylivoimaisesti kaikkein 

kivuliain koettelemus. Ja minä tiedän, että jotkut teistä kärsivät aivan samoista asioista. Kiitos 

Jumalalle Ezekielistä, joka huomasi minun tilani ja minun rukoussotureistani ja kaikista teistä, jotka 

olette pitäneet pystyssä minua tämän kuivuuden koettelemuksen aikana.   

Siis, kun tulin rukoushetkeeni tänään, olin ylistämässä useita tunteja. Minun lopulta täytyi etsiä 

sanaa Herralta ja kuulla Hänen äänensä. Siis, minä sanoin… ” Herra, älä jätä minua ilman jaettavaa. 

Herra, pyydän anna armoa minun sielulleni. ”  

Jeesus vastasi… ” Tiedätkö kuinka paljon hyvää Minä teen tällä uhrauksella? ”  

( Clare ) Minä voin vain kuvitella. 

( Jeesus ) ” Paljon hyvää, oikein paljon hyvää. Juuri nyt kanavalla on ihmisiä, jotka eivät tunteneet 

Minua tai Minun ääntäni, ja nyt he tietävät molemmat. Ja he tietävät, että Minä olen heidän 

kanssaan ja Minä en koskaan hylkää heitä. Minä sanoisin, että se on oikein paljon hyvää, etkö 

sinäkin? ”  

( Clare ) Kyllä, Jeesus. Hän nosti minun poskeani… 

( Jeesus ) ” Clare, Minä tiedän kuinka paljon tämä koskee sinuun, kuten se koskee Minuun. Mutta 

kaikkien Minun pyhimysteni täytyi kulkea tämän tietämättömyyden ja pelkän uskon portin läpi, 

että Minä voisin suihkuttaa heidän armojaan heikkojen ja yksinäisten päälle. Katsohan? Juuri nyt 

sinä tiedät, että Minä puhun sinulle. Eikö se annakin sinulle tietyn määrän lohdutusta? ”  

( Clare ) Katseemme kohtasivat ja Hänen silmänsä tuikkivat myötätuntoa. Ja alapuolellamme näin 

demonin, joka näytti erittäin paljon likaiselta krokotiililtä, silmät suunnattuna minuun ja se ärisi. 

( Jeesus ) ” Kyllä, se on väärän syytöksen ja tuomitsemisen demoni, vartiossa ja odottamassa 

hyökätäkseen sinua kohtaan ja ottaakseen sinut valtaansa, pyörittääkseen sinua liejussaan ja 

laittaakseen sinut kielekkeen alle, kunnes olet hyvä ja lahonnut. ”  

” Tätä hän tekee… etsii sieluja, jotka joko ovat nuhdeltavana tai ovat uhrautuneet muitten hyväksi, 

kuten sinä olet nyt. Kyllä, hän odottaa oikeaa hetkeä ja sitten iskee, jättäen kitkerän 

eristyneisyyden ja tuomitsemisen myrkyn. Mutta olet ollut tässä tilanteessa monta kertaa 

aiemminkin ja tiedät kuinka käsitellä häntä, etkö tiedäkin? ” 

( Clare ) Kyllä, Herra – jätän hänen limaiset valheensa huomiotta. Luovun hänestä ja aktiivisesti 

luotan, että Sinä käytät tätä koettelemusta Valtakunnan hyväksi. Sitä minä aina päädyn tekemään.   

( Jeesus ) ” Oikein hyvä! Se on juuri se vastaus, jonka Minä toivoin sinun antavan Minulle, niin että 

voisin kertoa Minun Morsiamilleni, että sinutkin tullaan testaamaan tällä tavalla. Älä oleta 

hetkeäkään, että Minä olen hylännyt sinut, koska Minä en ole enkä Minä tule hylkäämäänkään. 

Sinä kuolet itsellesi ja annat elämää toisille, kuin maahan putoava siemen. Sinulle tarkoitetut 



lohdutukset, kun tavoittelet ja etsit Minua ylistyksessä ja kaipaat Minua, ne lohdutukset on 

välitetty todella epätoivoisille ja tarpeessa oleville. ”  

” Tänä aikana maailmassa, on monia sellaisia kuin nämä. On niitä, jotka henkäisevät viime 

henkäyksensä maanjäristyksen raunioissa. He eivät ole koskaan tunteneet Minua, mutta Minä 

vierailen heidän luonaan teidän uhraustenne ja rukoustenne vuoksi. ” 

” Katsohan, kun luotat Minulle kaiken, mikä on sinun – sinun kaikkesi – Minä jaan armoa minne 

haluan, mutta niin paljon on luovutettu Minulle teidän elämänne lahjana. Te olette sanoneet… ” 

Jeesus, mitä tahansa Sinun vuoksesi. ” Ja Minä olen sanonut… ” Minä otan teidät paratiisiin 

mukaani jonain päivänä, mutta nyt Minä tarvitsen teidän uhrauksianne, Minä tarvitsen teidän 

lohdutuksianne, Minä tarvitsen teidän fyysisiä raihnaisuuksianne, kyllä, jopa niitä. Ne ovat teidän 

ristinne, teidän Simonin ristinne. ”  

” Te sanotte Minulle, ” Mutta Sinä pelastit meidät kerralla ” ja sinä puhut totuuden. Mutta nyt, 

Mutta nyt, jonkun on rukoiltava, että tämä pelastuksen lahja jaetaan köyhimmistä köyhimmille, 

kuoleville, rammoille, huumeriippuvaisille, tragedioiden uhreille, kaikille, jotka nääntyvät ja eivät 

tunne Minua ja heillä ei ole toivoa. ”  

” Totta, Minä olen vieraillut heistä joidenkin luona monta kertaa aikaisemmin heidän elämässään, 

mutta he eivät olleet valmiita. Nyt he ovat valmiita. Ja he, jotka eivät vielä tunne Minua, teidän 

uhraustenne ansiosta, he nyt tulevat tuntemaan Minut ja löytämään rakkauden ja ilon 

elämistänsä. Sen löydön myötä, he ovat onnellisia kuollessaan Minussa ja taas on sielu napattu 

Saatanalta. Siis, tämä ei ole rangaistus, kuten arvelitte. ” 

 ” Sinun pitäisi tietää paremmin, Minun Clareni. Me olemme olleet tällä tiellä monta, monta, 

kertaa aikaisemmin. Mutta Minä tiedän sinun viitekehyksesi, Minä tiedän sinun unohtelusi, ja 

Minä tiedän, että he, jotka vierailevat täällä ovat totuudennälässä. Kyllä, he kaipaavat tietää 

kärsimyksen merkityksen elämissään. He ovat siinä käsityksessä, että Minä olen rankaiseva ja 

kostonhaluinen Jumala, kun me tiedämme, että kaikki kärsimys on Saatanasta, ei Minusta. Mitä 

hän tarkoitti pahaan, sen Minä käänsin hyvään ja riistin häneltä vielä yhden sielun. ”  

” Kaikki te, rakkaat Asukkaat Minun Sydämessäni, te tiedätte nyt, että kaikki mitä te koette, sen 

Minä muutan hyväksi. Mikään, ei yhtään mikään karkaa Minun huomaamattani, ja kuinka monta 

kertaa, Minä itse asiassa roikun ristillä teidän kanssanne kärsimässä? Kuinka monta kyyneltä Minä 

vuodatan, kun te käytte läpi näitä asioita ja tarjoatte ne Minulle kiitollisin sydämin? Miljoonia 

kertoja päivässä, Minä kerään rakkauden lahjoja Minun ihmisiltäni vuodatettavaksi niiden 

sydänten päälle, jotka eivät tunne Minua. ”  

” Huolimatta poissaolon tunteesta, tietäkää, että Minä olen aina teidän luonanne, aina lohduttaen 

teitä ja pitäen huolta teidän tarpeistanne, ojentaen ja jakaen armoja teille. Kyllä, erityisesti armoja 

kestää tätä pimeää maailmaa ilman Minun kosketukseni suloista kosketusta, että Minä voisin 

suihkuttaa niitä epätoivoisille, joilla ei ole mitään toivoa. ”  

” Siis, katsohan, Minun rakkaani, se krokotiili jatkaa sihisemistään sinulle ja kuiskaa saastaisella 

henkäyksellään ” Sinä et ole mitään, sinä olet epäonnistuja, sinun Jumalasi on torjunut sinut, Hän 

on vetäytynyt pois ja hyljännyt sinut ja jättänyt sinut läkähtymään omaan sotkuusi. ”  

” Voi, kuinka kaukana totuudesta se on. Sinä olit menemässä eteenpäin niin hyvin, jopa 

kukoistaen, ja Minä pyysin uhrausta ja sinun henkesi antoi suostumuksen. Ja tässä me nyt 

olemme, puhuen siitä, koska kaikkia teitä pitää muistuttaa tästä dynamiikasta – erityisesti tällä 

hetkellä, kun kärsimykset ovat voimistuvat. ”  



( Clare ) Sanoin tähän väliin… Monet ihmiset ovat postanneet, että he pelkäävät, että heidät on 

hylätty. ”  

( Jeesus ) ” Se yksinkertaisesti EI ole totta, että Minä olisin heidät hylännyt, kun itse asiassa, Minä 

olen armollisesti hyväksynyt heidän rakastavat uhrauksensa ja suihkuttanut niitä lohdutuksia niille, 

jotka ovat tuhoutumassa. Kuinka täydellistä se on? ”  

” Siis, Minä kysyn teiltä kaikilta – oletteko te kaikki kärsimässä tällä hetkellä? Oletteko 

menettäneet rakkaan? Onko teidät ymmärretty väärin tai onko teille valehdeltu? Onko teidät 

piesty ja jätetty kuolemaan? Oletteko rakastaneet ja tehneet työtä ja ammentaneet lahjojanne 

muille ja haukuttu? ”  

” Nämä ovat kaikki orjantappuran piikkejä Minun Kruunussani, Minun Morsiameni. Se on kudottu 

siihen täydelliseen päähineeseen hänelle, joka muistuttaa Minua: Minun Todellisen Morsiamen. 

Nämä kaikki pahat ovat sallineet sinun todistaa rakkauttasi, anteeksiantoasi, ja tuoneet nämä 

arvostelijat lähemmäs Minua. Teidän tarvitsee vain katsoa, kuinka he kohtelivat Minua, vaikka 

Minä en tehnyt mitään väärää, ymmärtääksenne miksi te saatte loukkauksia siitä hyvästä mitä te 

teette. ”  

” Kuinka monta kertaa Minä olen sanonut, että ” Morsiamen täytyy muistuttaa Sulhasta. ” Todella, 

te muistutatte Minua näissä kaikissa kärsimyksissä. Mutta ymmärtäkää, sille kaikelle on 

tarkoituksensa, Minä en hukkaa mitään Minun Morsianteni rakastavista lahjoista, Minä käytän ne 

kaikki. Ja jonain päivänä te tulette tapaamaan näiden Maapallolla kärsimänne kärsimystenne 

hedelmät, ja Taivaassa tulee olemaan suuri riemu. ” 

” Sillä välin, me lähestymme aikaa, jolloin kello lyö puolenyön lyönnin ja kaikki on loppuunsaatettu. 

Siis, pyydän, antakaa tämän viestin sulouden pestä teidät ja poistaa kärsimyksen piston, 

syrjäytymisen ja toivottomuuden, mitä menneessä olette kokeneet. Te olette tehneet 

suurenmoista työtä Minulle, kestäen koettelemukset ja jatkaneet ylistämisistä ja toivoa Minussa. ”  

” Minä siunaan teidät nyt näyllä, jossa te olette Taivaassa Minun käsivarsillani. Te olette Minun 

iloni. ”  


