
346. KÄRSIMINEN ON TYÖTÄ &  

RISTIN KANTAMINEN ON SIUNAUS & PALVELEE HARJOITTELUNA  

Jeesus selittää… Kärsiminen on Työtä & Ristin Kantaminen on Siunaus & Harjoittelua  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Heinäkuuta, 2016. 

Jeesus aloitti… ” Teidän risteissänne on monia kerroksia, Minun Lapseni. Joskus Minä kutsun teitä 

kantamaan vain oman ristinne painoa ja se on helpompaa teille. Mutta toisilla kerroilla, monilla toisilla 

kerroilla – erityisesti nyt – te kannatte moninkertaisia ristejä. Te olette kaikki nivoutuneet veljiksi ja 

siskoiksi ja sama pyhä Henki virtaa teidän kaikkien kautta. ”  

” Kun Minä näen sielun, joka ei voi nousta surkeuden sängystään enää, Minä otan osan siitä 

kärsimyksestä ja jakelen sen ympäriinsä tasaisemmin jakautuneeksi taakaksi. Teille se saattaa näyttää 

vain hiukan ekstralta, mutta kärsivälle sielulle se on helpotusta täysin kuivuneeseen elämän toivoon ja 

intoon. Kyllä, on myös aikoja, jolloin te menette kyynel verhon läpi, myös. Mutta se ei kestä ikuisesti, 

kun teillä on Minut. Minä löydän aina tapoja vapauttaa teitä juuri tarpeeksi, että voitte nostaa ristinne 

ja jatkaa matkaa. ” 

” Maailman sieluille, joilla ei ole ketään, jotka rukoilisivat heidän puolestaan, Minä jälleen otan osan ja 

sallin sen manifestoitua ystäville ja sukulaisille, niin että se mikä on vain vähäinen hankaluus tai 

hienoinen epämiellyttävyys heille, sillä on valtava vaikutus sellaiselle sielulle. ” 

” Siksi Minä korostan… ” Rakastakaa toisianne, kuten Minä olen rakastanut teitä. ” Vain tämän 

kaltainen veljellinen rakkaus sanoo ”kyllä” toisten taakoille. Tämä on sinun kunniaasi, rakkaus, joka käy 

yli kaiken ymmärryksen; tämä on kristityn matkanne huippukohta, oleminen valmiina kärsimään 

toisten puolesta, kuten Minä kärsin teidän puolestanne ja kaikkien lainrikkojien puolesta. Mikä kaunis 

visio Minun veljellisestä rakkaudestani tämä on. Mikä ihme tämä onkaan enkeleille yläpuolella ja 

sieluille Maapallolla, kun he näkevät tämän uhrautuvan rakkauden ja jopa tuntevat sen vaikutukset. ”  

” On olemassa monenlaisia taakkoja, joita toivon teidän tunnistavan. On viivästyksiä, jotka aiheuttavat 

ajan ja voimavarojen suuria uudelleen organisointeja. On sairaita lapsia, sairaita lemmikkejä ja 

sukulaisia. Kun sairaus iskee, se toimii monella tasolla… Huolta pitämisen hankaluus, voimavarojen ja 

ajan ylimääräinen taakka. Mutta ennen kaikkea emotionaalinen risti, kun näkee rakkaimpien kärsivän. 

Tämä on raskain risti mitä voi olla, kivun ja kärsimisen tragedia. ” 

” Minä en salli näitä taakkoja helposti. Ne ovat ennen kaikkea harjoitusta kypsyyteen ja 

epäitsekkääseen rakkauteen. Ne ovat mahdollisuuksia, joita sielu tarvitsee kasvaakseen siihen, mihin 

Minä heidät loin. Maailma kertoo kaikennäköisiä valheita, erityisesti valheen kivuttomasta, 

onnellisesta elämästä. Sellaista ei ole olemassakaan. Jokainen ihminen, näettepä sen tai ette, kantaa 

ristiä. Jos he eivät ole Minun kanssani, eivätkä tunne Minua ja Minun Sanaani, he eivät näe 

kärsimyksen tarkoitusta, he mieltävät sen rangaistukseksi. ”  

” Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Kärsiminen opettaa sielua keskittymään siihen, mikä 

todella on merkityksellistä. Kaikki elämän haaskaus himmenee, kun sitä verrataan koetellun henkilön 

terveyteen ja onnellisuuteen. Mutta kaiken sen keskellä, on suurin lahja, jonka voit antaa. Kun olet 

sairas ja kärsit, elämä valuu sinusta, ja Minä sieppaan sen elämän ja siunaan sillä muita. Jos olet 

antanut elämäsi Minulle ilman varauksia, sinä tulet kokemaan tämän kaltaista kärsimystä. ” 

 ” Kun Minä puhuin runsaasta elämästä, Minä en puhunut maailman asioiden runsaudesta. Minä 

puhuin Minun läsnäoloni runsaudesta ja ilosta elää Minussa. ” 

 



” Katsohan, kun Minä kerroin sinulle, että kiellä itsesi, nosta ristisi ja seuraa Minua, minä annoin sinulle 

mandaatin ottaa oma ainutlaatuinen ristisi. Se voi olla panettelua, vääristelyä, tai arvostuksen puutetta 

tekemääsi kohtaan. Se voi olla epämukavuutta siitä, kun auto hajoaa, tai laina-anomuksen hylkäys 

saadaksesi toisen auton. Se voisi olla väärä syytös työssä ja että joku, joka todella inhoaa sinua, on 

halunnut mustata nimesi. Se saattaisi olla myönnytys jollekin perheenjäsenelle siitä, että missä aiotte 

viettää lomanne tai minne menette ulos perheen kesken. ”  

” MITÄ TAHANSA, mikä saa sinut hylkäämään oman tahtosi jonkun toisen tahdon hyväksi, voi aiheuttaa 

kärsimystä, kypsymistä ja veljellistä rakkautta. ”  

” Siitä huolimatta, Minä otan tämän epämukavuuden rakkauden uhrauksena toisen sielun hyväksi. 

Minä haluan teidän ymmärtävän energian vapauttamisen dynamiikan. Kun odotatte tuottavaa päivää 

ja yhtäkkiä tunnettekin itsenne tyhjiin puserretuiksi ja nilkutatte ja joku teille läheinen on ponnistellut, 

ja sinä päivänä he huomauttavat, että ” Minä tunnen oloni niin hyväksi tänään, minä viimeinkin saan 

asioita tehdyiksi… ” te todistatte Minun vaihdon lakejani käytännössä. Minä olen vaihtanut teidän 

menetyksenne heidän menestyksekseen. He ovat olleet teidän uhrauksenne vastaanottajia. Tämä on 

usein havaittavissa aviomiehen ja vaimon välillä. Clare, pyydän, jaa heidän kanssaan se, mitä tapahtui 

sinulle ja Ezekielille. ” 

( Clare ) Voi Herra, se on täysin hämmästyttävää ja totta. Kuinka monta kertaa minä olen nähnyt tämän 

Ezekielin ja minun välillä. Se on vienyt nämä tapahtumat sattuman piiristä havainnoitavaksi tosiasiaksi.  

Muistan erityisesti vuorilla, kun Ezekiel meni Espanjolaan papintointa harjoittamaan kaduille useiksi 

päiviksi, ja minä olin vuorilla poikani kanssa yksin. Ja vesi jäätyi ennen lähteeseen menoaan, ja 

lähteestä johtavat putket, jotka toivat vettä taloon lähteestä ( ja meidän täytyi katkaista niiden yhteys 

ja puhaltaa putket tyhjiksi joka kerta, kun me haimme vettä ). No niin, ne jäätyivät niin, että vesi ei 

tullut koko matkaa alamäkeä taloon. Ja meidän täytyi sulattaa vettä nuotiolla ja tehdä nuotioita jään 

päälle ylämäkeen, missä lähde oli, saadaksemme vettä lampaille ja hevosille. Muistan vain istuneeni 

alas itkemään, koska se vain oli niin kovin rankkaa. 

Kuitenkin, kun Ezekiel tuli kotiin, hän kertoi huomattavista onnistumisista sanoman viennissä ja heidän 

pelastumisestaan, kenelle hän oli vienyt sanomaa, ja että tämä oli yksi hänen tuottavimmista 

matkoistaan, mitä hän oli koskaan kokenut. Poikani ja minä vain katsoimme toisiamme ja nauroimme… 

eipä ihme, että me kärsimme niin paljon sillä viikolla!  

Mutta missä tästä on Pyhissä Kirjoituksissa? Paavali sanoi Kolossalaiskirjeessä 1:24… ” Nyt minä iloitsen 

kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksesta, sen minä täytän lihassani 

hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. ”  

Ja Siirakin Kirjassa 2:1-6 sanotaan… ” Poikani, jos antaudut palvelemaan Herraa Jumalaa, niin valmista 

sielusi koettelemuksiin. Pidä sydämesi vilpittömänä, ole kestäväinen, äläkä ole hätäinen kovan onnen 

päivänä. Riipu kiinni hänessä, äläkä hänestä luovu, että viimein tulisit suureksi. Ota vastaan kaikki, mikä 

sinulle sallitaan, ja ole pitkämielinen nöyryyttävissä vaiheissa. Sillä kulta koetellaan tulessa ja otolliset 

ihmiset nöyryytyksen pätsissä. Usko häneen, niin hän ottaa sinut vastaan, pidä tiesi suorina ja pane 

toivosi häneen. ”  

( Jeesus ) ” Siis sinun tapauksessasi kärsiminen sisälsi elämän välttämättömyyksien saamista, vettä 

eläimille. Jollekin toiselle, se on saattanut olla vanha vamma, joka tulee uudelleen niveltulehduksen 

myötä. Jollekin muulle, se voi olla suunnitelmien muutos, joka myöhästyttää projektin 

loppuunsaattamista. Toiselle se voi olla siivouksen tarpeessa oleva talo, mutta aikaa sen tekemiseen ei 

yksinkertaisesti ole. Tai että joutuu kestämään jonkun toisen epäjärjestystä ja sotkua olassa tilassaan. ” 

 



” Samaan aikaan kun toisella puolella maailma on lapsia, jotka ovat hädin tuskin luurankoja; he ovat 

saattaneet saada sinä päivänä aterian ensimmäistä kertaa moneen viikkoon. Toinen perhe saattaa olla 

ISISTÄ paossa ja sinun vaalittujen suunnitelmien myöhästyminen saattaa olla se armo mikä tarvitaan 

heidän pakoon pääsemiseksi ja välttyminen murhatuksi tulemisesta. ” 

” Voi, ettekö näe, Minun Lapseni? Se voi olla pieni asia teille, mutta toiselle se tarkoittaa elämää. Minä 

kerron nämä teille, koska Minä haluan teidän olevan iloisia antajia ja jokaisella epämukavuudella 

elämässänne on erityinen tarkoitus. Jokaisella annetulla ristillä on tärkeä merkitys sielujen 

pelastumisessa. Te ette erittäin todennäköisesti tule sitä tietämään ennen kuin sinä päivänä, kun kaikki 

työt paljastetaan, mutta te voitte luottaa Minuun, että Minä olen sallinut sen hyvin, hyvin hyvästä 

syystä. ” 

” Tämän takia myös ansaitsemattomalla kärsimyksellä on tarkoituksensa. Sielut syntyvät sydäntä 

riipaisevaan ja raakaan köyhyyteen, ja kun ei ole ruokaa, lopettaakseen mahakipunsa, he syövät savea. 

Lapsia syntyy ei-toimiviin, huumekoukussa oleviin perheisiin, naapurustossa, jossa vain hyvin pieni 

prosenttiosuus lapsista selviää hengissä raivoavien katujengien ja laittomien huumeiden keskellä. Minä 

olen puhunut teille kaikille tästä dynamiikasta, jossa sielu tekee valinnan ennen syntymää ja täytyy 

elää sen mukaan ja kokea ennenaikainen kuolema. Nämä ovat asioita, jotka tullaan ymmärtämään vain 

Taivaassa, kun katsotaan taaksepäin. Mutta Minä jaan ne kanssanne siinä toivossa, että te ette tule 

alakuloisiksi toisten kärsimysten vuoksi, ja kun ette voi tuoda lohdutusta heille. ” 

” Kaikelle on tarkoituksensa, Minun Lapseni. Joka ikiselle asialle, joka tapahtuu joka ainoan ihmisen 

elämässä, on hyvin erityinen tarkoitus ja dynamiikka. ” 

” Mutta Minä tuon nämä asiat teidän tietoisuuteenne kertoakseni teille, että te teette ”työtä”, kun te 

kestätte näitä uhrauksia tyynesti ja kärsivällisesti. Te teette työtä, joka vaatii äärimmäistä ja huolellista 

valppautta. Se ei ole vain epämukavuus; se on tarpeellista työtä toisen kärsimyksen lievittämiseksi. ”  

” Se ei ole vain sairaus, se on armeliaisuuden työ, että toisen olo lievittyy tarpeeksi pitkäksi aikaa 

saadakseen toivon takaisin ja noustakseen tietystä kuopastaan – elämään Minussa, uudistettuna. 

Siispä, Minä toivon antavani teille tuoreen ja taivaallisen näkökulman risteihinne, että voisitte 

riemuita, kun muut löytävät tiensä, koska te iloisesti annoitte Minulle kaikkenne. Tämä on sanonnan ” 

Kiellä itsesi, nosta ristisi ja seuraa Minua ” todellinen merkitys. ” 

” Siispä, Minä kutsun teitä tähän lahjaan, koska te elätte vaarallisia aikoja ennen Minun paluutani – 

aikaa, jolloin paha on hyvää ja hyvä pahaa. Aikaa, jolloin pimeys on niin karkeaa, peittäen koko 

Maapallon, että mikään ei enää näytä käyvän järkeen. Aikaa, jolloin sieluja syntyy halveksittavimpiin 

olosuhteisiin ja heiltä riistetään kaikki ihmisarvo. ” 

” Te ette ole vain maailman Valo, soihtu Minun kädessäni valaisten pimeyttä, te olette myös lääke, 

jonka Minä olen lähettänyt maailmaan tuomaan parannusta, ymmärrystä, päättäväisyyttä, ja Minun 

rakkauteni astioiksi, kaikkein voimakkaimmaksi rakkauden lääkkeeksi. Minä haluan teidän oivaltavan 

tämän näinä viimeisinä tunteina ennen teidän nappaamistanne. Minä haluan teidän olevan rauhassa 

kaikkien koettelemustenne keskellä, mistä itsenne löydätte. Erilaisia ristiriitoja. Asioita, jotka eivät käy 

järkeen. Pyydän, minä haluan teidän tietävän, että kaikki hyvä mitä te teette, tullaan jonakin päivänä 

palkitsemaan. Ja joka ikisellä näistä koettelemuksista ja ristiriidoista on merkitystä Minulle. ” 

” Minä siunaan teidät nyt kärsivällisyydellä ja kestävyydellä näissä koettelemuksissa. Ja pyydän teitä 

muistamaan… Tämä on iloinen tapahtuma – antaa Minulle. Älkää antako sydäntenne tulla katkeriksi, 

lopen uupuneiksi tai alakuloisiksi. Tietäkää, että kaikki nämä asiat ovat työtä, kovaa työtä. Ja te ette 

tule menettämään palkintoanne Taivaassa. ”   


