
617. Jeesus sanoo… Tämä on Pyhityksestä & Rikki olemisesta Hengessä 

TÄMÄ ON PYHITYKSESTÄ & RIKKI OLEMISESTA HENGESSÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. Huhtikuuta, 2018.  

Clare aloitti… ”Herra? Missä Sinä olet?”  

Jeesus vastasi… ” Missä Minä aina olen? Minä tiedän, että tämä on vaikeaa sinulle. Mutta se on, 

usko tai älä, osa paranemisprosessia. ”  

( Clare ) Ezekiel luuli tekevänsä jotakin hyvää, kun meni altaaseen, Herra. Ja katso mitä tapahtui. 

Hän jopa luuli miellyttävänsä Sinua. Pyydän, Jeesus, sano jotakin. 

( Jeesus ) ” Minä rakastan sinua. ”  

( Clare ) Pyydän, auttaisitko minua saamaan otteen tästä asiasta?? Minä tiedän, että aina tulee 

olemaan kärsimystä, mutta pyydän. Etkö voi välittää tätä jollekin toiselle uskolliselle palvelijalle? Ja 

pitäisin parempana, että jollekin, jota minä en tunne??  

( Jeesus ) ” Sinä et todella tiedä, mitä Minä teen tässä, Clare. Sinä et todellakaan tiedä. Se ei ole 

vain toisten puolesta kärsimistä. Siihen liittyy pyhitystä, teillä molemmilla. Sen täytyy jatkua vähän 

pidempään, että kaikki saadaan järjestykseen, juuri niin kuin Minä haluan sen. Kuitenkin, se on 

vähenemässä ja hän alkaa paranemaan. Mutta sinä tiedät, kuinka kovasti tällaiset tapaukset 

iskevät sinuun. Osa siitä on sinun velvollisuutesi kärsiä sinun pyhityksesi vuoksi, yhtä hyvin. ”  

” Laita syyllisyydentunne sivuun. Se mitä Minä teen, on paljon syvällisempää kuin se. Paljon 

syvällisempää, Clare. ”  

” Sieluissanne täytyy tapahtua tiettyä maustumista – lieventymistä, mitä vain kärsimys voi saada 

aikaan. Sitä on vaikea selittää sinulle, mutta te siirrytte tietyn tyyppisestä lapsuudesta Jumalan 

tytärten ja poikien kypsyyteen. Se ei ole helppo polku. Se vaatii hyvin syvätasoista omistautumista, 

jota ei voi vältellä tai välittää toiselle. Tämä kaikki on teidän parhaaksenne, tai Minä en sallisi sitä. ” 

( Clare ) ”Mutta kuinka Sinä oletat minun luovan tällaisessa ahdistuksessa, Herra?” 

( Jeesus ) ” Se, myös, on sinun vaihtoehtosi – mutta se on kauhean rajoittava, ja se on osa asioiden 

suunnitelmaa. Kuinka hyvin otat nämä rajoitukset? Kuinka hyvin luovutat omat oikeutesi toisen 

tarpeiden vuoksi? Ilman, että heität kädet ilmaan sanoen… ” Hyvä on sitten, minä jätän tämän 

tähän nyt. ” Ei, se asenne ei kanna, vaikka Minä olen kuullut sinun kiusauksesi tehdä niin. ”  

( Clare ) Kyllä, Herra rohkaisee minua työskentelemään laulun parissa, tai työskentelemään ääneni 

kanssa, tai pianon kanssa. Sitten minä innostun tehdä niin, ja sitten BANG. Jotakin tällaista sattuu, 

kuten Ezekielin kanssa sattui tänään, ja minä vain juoksen edestakaisin rukoilemassa ja yrittämässä 

pitää hänen olonsa mukavana, tuoden kaikkea, mitä hän tarvitsee. Siispä, kyllä – on aikoja, jolloin 

minä vain haluan sanoa… ”Unohda musiikki! Minä vain ryömin kolooni ja huolehdin hänestä. Minä 

en aio huolestua musiikista”. Mutta tässä Hän sanoo, että se asenne ei kanna… 

 ( Jeesus ) ” Tässä on enemmän kyse pyhittämisestä, syvempää ja syvempää, niihin asioihin, jotka 

todella merkitsevät. Minä sanon tämän verran… sinä et tule koskaan katumaan tätä kärsimyksen 

aikaa, et koskaan. Et, kun näet, mitä se saa aikaan teissä molemmissa. Et koskaan tule katumaan 

sitä. Luota Minuun tässä. Ja kaikessa muussa. Mutta erityisesti tässä, mitä sinä et vain ymmärrä 

nyt. Sinä tulet ymmärtämään sen myöhemmin ja kiittämään Minua siitä. ” 



” Minun rakkaani, toistaiseksi, tee parhaasi. Kirjoita, laula, soita – ja kun pystyt ja silloin kun pystyt. 

Ja älä tunne syyllisyyttä siitä, että olet rikki hengessä ja et pysty muuta kuin itkemään. Ja älä tunne 

pahoin; se on ok. Sinulla on Minun lupani itkeä. Minä vain toivon, ettei sinun tarvitsisi itkeä niin 

paljon. ” 

” Kaikki Minun lupaukseni sinulle ovat totta ja tämä osuus matkaa on hankala. Se on viimeinen 

osuus. Tai seuraavan vaiheen ensimmäinen osuus. Ja se summaa yhteen kaiken, mitä olet oppinut 

tähän mennessä. Se on kuin puolustaisit tohtorin väitöskirjaasi; se, tavallaan on opetuksesi 

kohokohta, tähän mennessä. ”   

” Älä salli itseäsi kuormitettavan ilman toivoa siitä. Huomaa, että on merkkejä olemassa 

läpimurrosta ja edistymisestä ja hyvin, hyvin hitaasta noususta ylöspäin. Mutta silti on 

koettelemuksia. Koettelemuksia, jotka saattavat loppuun työn, jota ei voida saavuttaa millään 

muulla tavalla. ”  

” Hetkinä, jolloin olet yksiksesi, tule Minun tyköni juuri kuten nyt – sinun pelkät tunteesi esillä – ja 

anna Minun lohduttaa sinua. Salli Minun selittää sinulle, mikä on tarpeellista tänä aikana ja 

rohkaista sinua jatkamaan ylöspäin Uskon polulla, jonka sinä aloitit, kun me käänsimme lehteä? ”    

( Clare ) Käänsimmekö me lehteä, Herra? Vai, oliko se illuusio? Vai toiveikasta ajattelua. Ja sinä 

tiedät, kuinka minä vihaan toiveikasta ajattelua. Minä olen realisti. 

( Jeesus ) ” Sinun kaikessa ”realistisessa” todellisuudessasi me käänsimme lehteä ja aloitimme 

kiipeämään hänen parantumiseensa ja ennallistumiseensa. Se tulee olemaan hidasta nousua ja 

tulee hetkiä, jolloin tuntuu, että tulee takapakkia, mutta ne ovat vain syvemmän pyhittämisen 

hetkiä, ja pian niitä on harvemmin ja harvemmin. Mutta sinun täytyy kulkea Uskossa; ei näön 

mukaan. ”  

( Clare ) Mutta entä valehtelevat henget, Herra? 

( Jeesus ) ” Ne tulevat ja menevät. Kun Minä sallin hyökkäyksen toisten sielujen tai maailman 

tilanteen takia, se on todellinen asia. Mutta ei ole mitään, mitä Minä sallin, mitä ei voitaisi 

parantaa välittömästi. Sinä alat ymmärtämään, että sinä et voi kontrolloida näiden tapausten 

pituutta millään omilla tavoillasi – olivatpa ne kuinka asianmukaisia hyvänsä. ”  

( Clare ) Ja se mitä Hän tarkoittaa on se, että, oi voi. Minä rukoilen sitomisrukousta – minä sidon 

tämän, minä käytän Löylytys miekkaa, minä teen kaiken, mitä voin mahdollisesti ajatella. Ja ei 

muutosta. Siispä, se saa minut tuntemaan… Jukra. Minun rukoukseni eivät ole Hölkäsen Pöläyksen 

arvoisia! Mutta se ei ole totta, minä tiedän. Se on vain, että tässä Hän sanoo että… ” Ei väliä kuinka 

asianmukaisia teidän rukouksenne ovat, ne eivät ”toimi” koska tietyn ajan täytyy kulua. Ja että 

Minä kontrolloin sitä. ” 

( Jeesus ) ” Koska Minä käytän jokaista eri tarkoitukseen. Yksi tapaus voi todistaa Minun voiteluni 

todenmukaisuuden; toinen voi varmistaa sakramenttien voiman, ne minä olen vakiinnuttanut 

vihkimisen kautta. Toinen voi olla vahvistaa nuorelle sielulle hänen parantamislahjansa voima, ja 

saattaa syvemmälle uskon ja myötätunnon tasolle. Toinen voi olla toisten rukousten värvääminen, 

kuten mies, joka kävi hänen luonaan ja meni yhteisöön ja keräsi monia rukouksia. ” 

” Jokaisessa tapahtumassa, on totuus ja vahvistus leima laitettuna todellisuudeksi heille, jotka ovat 

paikalla. Se on Minun todellisuuttani, ja Minä käytän näitä hetkiä saattaakseni loppuun enemmän 

asioita kuin voitte käsittää, kaikille läsnäoleville. Ja Minä haluan teidän muistavan… Monia on 

kutsuttu, harvat ovat valitut. Ja vielä harvemmat vastaavat. Ei väliä, kuinka syvästi tämä surettaa 



Meidän sydämiämme, me emme tule vähennä Meidän rakkauttamme tai armeliaisuuttamme, tai 

anna Paholaisille mahdollisuutta erillisyyden aikaansaamiseen. Jokaisen täytyy valita oma 

polkunsa. Olipa se Minun tai heidän, silti se on vapaa valinta – ja Minä kunnioitan sitä, kuinka 

kivuliasta se onkaan. ”  

” Siispä, Minä olen selittänyt paljon sinun rististäsi sinulle. Nyt sinun täytyy ottaa se ylös ja kävellä 

sen kanssa. Kuitenkin, jopa Simon, pelkkä kuolevainen, auttoi Minua kantamaan Minun ristiäni – 

niin olen Minäkin sinun kanssasi, Clare, Minun Taivaallisella Voimallani, auttaen sinua kantamaan 

sinun ristiäsi. Siitä sinä voit olla varma. Ja Minä tiedän pienintäkin yksityiskohtaa myöten sen mäen 

jokaisen askeleen. ”  

” Sinnittele Minun armossani, Minä en tule pettämään sinua. ” 

” Ja te, Minun Sydänasukkaiden Perheeni, tietäkää, että ei ole synti uupua. Kunhan ette vain anna 

periksi. Tulkaa Minun tyköni, kun tarvitsette voimaa. Ja Minä toimitan sitä teille. Se on Minun 

lupaukseni teille. ” 


