
612. Jeesus selventää… Koettelemuksen Hyöty & Kasvava Pyhyys 

KOETTELEMUKSEN HYÖTY & KASVAVA PYHYYS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Huhtikuuta, 2018.  

Clare aloitti… Minä mietiskelin kahden viimeisimmän päivän äärimmäisiä vaikeuksia ja Herra valaisi 

ajatuksen minun mieleeni. Sillä oli tekemistä näiden koettelemusten hyötyjen kanssa. Asioita, joita 

me emme normaalisti ajattele. ”Kiitos Herra, kun paljastit nämä Sinun tahtosi kätketyt asiat meille. 

Se tekee siitä niin paljon siedettävämpää.”  

Jeesus aloitti… ”Mikään, minkä Minä sallin, ei ole ilman tarkoitusta. Se kaikki tulee ponnahtamaan 

Minun Kunniaani. Miksi sinä itket, Lapsi? Miksi sinä suret? Jopa kuten nyt kuuluvan laulun sanat 

sanovat, ”Se kaikki koskee Sinua, Jeesus. Ja kaikki tämä on Sinua varten. Sinun Kunniaasi ja Sinun 

Nimeäsi. Se ei koske minua. Kuin, että Sinä tekisit minun tavallani. Sinä yksin olet Jumala ja minä 

antaudun Sinun tahdollesi.” (Kaunis Charlotte Laystromin laulu... Kaikki Koskee Sinua… Laulu 

videon lopussa lopussa)  

” Etkö sinä tiedä, että Minä kirjoitan suoriksi mutkaiset linjat? Sallisinko Minä nämä surulliset 

vaikeudet, jos ne eivät palvelisi tarkoitusta Minun Jumalallisessa Suunnitelmassani? Yllättyisitkö 

sinä, jos Minä kertoisin sinulle, että Minä järjestin ne teidän yhteiseksi pyhittämiseksenne?” 

” Vaikka Minä en ole pahan luoja, Minä sallin kokeita sinun elämässäsi. Pahuus, sairaus tai 

kärsimys tulee demoneilta, jotka odottavat jonossa innokkaasti, odottaen aukkoa, jolle Minä 

annan luvan. Se, että sinä kärsit, ei välttämättä ole merkki tai oire synnistä tai epäuskosta. Sinä 

olet rukoillut monta kertaa ja nähnyt ennallistamista ja ihmeitä. Siispä, kyse ei ole sinun uskostasi, 

Clare.” 

” Ezekiel on monta kertaa parannettu sinun rukouksillasi. Siispä, kyse ei ole hänen uskostaan, 

myöskään. Mistä sitten?”  

” Kätketystä synnistä? Eikö Ezekiel tunnusta ja kadu säännöllisesti, niitä asioita, joista Minä 

tuomitsen hänet? Etkö sinäkin myös tunnusta ja kadu? Miksi sitten, on tämä vakava koettelemus 

sallittu sinulle?”  

” Voisiko se olla, että Minä olen muotoilemassa sinua ja sallin tämän muotoillakseni sinut 

täydellisemmin? Voisiko se olla, että sinun kärsimyksesi lievittävät muiden ahdinkoa? Ehkä estävät 

teidän Presidenttinne salamurhan? Tai jopa tapahtumia, joita sinä et villeimmässä 

mielikuvituksessasikaan olisi kuvitellut?” 

” Voi, Clare. Minä kuulin sinut niin selvästi viime yönä, kun sinä pyysit Minua vapauttamaan teidät 

molemmat tästä koettelemuksesta. Minä kuulin. Minä tunsin. Minä surin. Minä koin KAIKEN, 

minkä sinä tunsit ja Minun sydämeni oli täynnä myötätuntoa.” 

” Ja Minun Isäni sydän, kun sinä itkit Häntä apuun. Oliko Hän kuuro sinun vetoomuksillesi? Ei, 

Clare. Hän oli juuri siellä, vierelläsi, tuskissaan jopa kuten sinä olit tuskissasi. Sinä olet Hänen 

kallisarvoinen Luotunsa. Palannut takaisin Hänen luokseen kaukaa, kaukaa, kun olet vaeltanut 

elämässäsi maailman läpi. Hän ei ollut kuuro. Ei sen enempää kuin Hän oli kuuro Minun itkulleni 

Golgatalla: Jumalani, Jumalani! Miksi Minut hylkäsit?”  

( Clare ) Ja minä haluan jakaa kanssanne, rakkaat, että viime yönä minä pyysin Herraa 

vapauttamaan meidät. Se on tullut liian suureksi. Ezekiel on tarjonnut elämänsä maailman 

puolesta, maamme puolesta ja Donald Trumpin ja hänen perheensä puolesta.  



Mutta hän tunnusti viime yönä… ”Minä olen niin, niin pahoillani. Minä en tiennyt tai harkinnut 

hintaa, kun minä tarjosin itseni. Minä en harkinnut, että se maksaisi SINUT.” 

 Niinpä minä menin Herran luo ja kysyin Häneltä… ”Herra, Missä tässä on elämä? Kuinka kukaan 

voi elää tämän kärsimyksen kanssa? Kuinka minä voin tehdä kaiken, jota Sinä olet kutsunut minut 

itkemään, päivittäin, tällaisen tuhoisan kivun kanssa, jota hän kärsii? Katsokaahan, Rakkaat, 

useimmat hänen tilassaan olevat ihmiset ovat morfiinilääkityksellä. Mutta lääkäri ei anna hänelle 

kivun lievitystä, ellei hän suostu kokeisiin. Ja Herra on uudelleen ja uudelleen sanonut meille ”ei”. 

Sellainen yksinkertainen asia. Muutama koe ja hän voisi saada kivun lievitystä. Mutta Jeesus sanoo 

”ei”. Ja meidän täytyy kunnioittaa sitä. 

( Jeesus ) ” Kuitenkin Isä tiesi suunnitelman. Hän tiesi kunnian ja vankien vapautuksen, jota tämä 

kärsimys toisi, koska Minä suostuin tulemaan Maapallolle. Ja Hän ei pienentänyt iskuja, Clare. Hän 

ei pehmentänyt sylkemistä ja pieksämistä. Hän salli sen minkä piti tapahtua, niin että sinä ja 

jokainen muu sielu saisi mahdollisuuden olla Taivaassa Hänen kanssaan. Palanneena Hänen 

syliinsä. Siihen nimenomaiseen paikkaan, jonka vain he voisivat täyttää Ikuisuuden Iloja varten.”  

” Ja sinä, kun olet uhrannut elämäsi, uudelleen ja uudelleen – suostunut tähän koettelemukseen – 

ja kaikkeen, mihin Minä käyttäisin muovatakseni sinua. Sinä luotat Minuun. Mutta sinun lihasi on 

todellakin heikko. Siksi me emme voi suostua sinun pyyntöösi. Ja enkö Minä ole vahvistanut sinua? 

Vaikka se on niin kivuliaan vaikeaa?” 

( Clare ) Kyllä, Herra. Sinä olet. Minä vain tunnen itseni niin konkurssikypsäksi.  

( Jeesus ) ” Se myös, on Minun suunnitelmani. Luotatko sinä Minuun, Clare?”  

( Clare ) Kyllä luotan. Kun minä olen järjissäni.  

( Jeesus ) ” Ja näetpä sinä sen tai tiedätpä sen, suuri lievitys ja kääntymys on tulossa sieluille, koska 

sinä LUOTAT Minuun. Mutta ennen kaikkea, Minä haluan jokaisen tietävän, että ei mikään minkä 

Minä sallin teidän elämässänne, ei ole ilman erityistä tarkoitusta. Ja jos se ei olisi teidän 

perimmäiseksi hyödyksenne, Minä en koskaan tulisi sallimaan sitä.”  

” Minulla on niin paljon mielessä, kun Minä sallin näitä asioita. Niin paljon. Ja sinä kompastuit 

yhteen tänään. Te tulette tietämään omakohtaisesti, että puolisot kärsivät, kun heidän puolisonsa 

ovat hyvin, hyvin sairaita. Ja se antaa teille suurta myötätuntoa ja syviä tunteita haluta rukoilla 

heidän puolestaan ja lievittää heitä.” 

” Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.” Jaakobin Kirje 5:16.   

” Ja kuinka teidän rukouksenne voivat olla tehokkaita ja kiihkeitä, jos te ette ole kokeneet niitä 

kauheita kipuja omakohtaisesti? Minä olen laajentamassa sinun sydäntäsi, Clare. Voi, etkö sinä 

näe? Tämä on kaikki sinun koulutustasi. Toimillasi sinä olet todistanut, että sinä et ole asettunut 

omaan tahtoosi, kun luot musiikkia, viestejä tai mitään muutakaan työtä. Jopa niitä, joita Minä 

olen pyytänyt. Sinä olet asettunut Minun tahtooni hetki hetkeltä hoitaessasi aviomiestäsi. Mikä 

aika ajoin vaatii sinulta sen lepäämään jättämistä, mitä olit tekemässä – erityisesti, kun olet 

nauttimassa siitä.”  

” Voi, sillä on niin suuri hyöty, sekä nyt että tulevina aikoina. Kun sinä uskollisesti jätät lepäämään 

näitä asioita, se avaa kokonaisen armon maailman toisille. Ja pyhitetyt ohjeet Kanavallemme.”  

” Minä haluan teidän kasvavan pyhyydessä, Minun Sydänasukkaani. Pyhyys ei ole vain onnellisena 

oloa, kun te teette työtänne, kun te palvelette Minua, kun asiat menevät hyvin.  



Pyhyys on onnellisena oloa tehdä Minun tahtoni, erityisesti, kun se riistää teiltä jotakin. Minä 

haluan pitää täydellisen ruorin hallinnan. Ja tällä tavalla, teitä tulevat aina pyhittävät Armon tuulet 

puhaltamaan kohti kohtaloanne. Armon, joka tulee jokaisen koettelemuksen mukana.”  

” Minun Rakkaat Sydänasukkaani. Minä siunaan teidät nyt etenemään kestävinä ja päättäväisinä. 

Täysin tietoisina, että jopa pienimmätkin asiat elämässänne ovat Minun sallimiani ja niillä on hyvin 

erityinen tarkoitus. Heijastakaa sitä tähän, kun haluatte olla vihaisia tai loukkaantuneita. Ja 

laittakaa lepäämään levottomuus, joka hyökkää rauhaanne kohtaan niinä hetkinä, heijastamalla, 

”Herralla on tarkoitus tähän. Kaikki kunnia Hänelle. Hän, joka helposti olisi voinut estää tämän, 

mutta valitsi sallia sen muotoillakseen minua pyhyydessä. Siunatkaa Häntä”.”  

” Ja sanokaa itsellenne… ”Hän ei ole kiinnostunut pienestä hyödystä, jota tulisi, jos asiat menisivät 

minun mieleni mukaan. Pikemminkin, Hän etsii minusta viimeisteltyä Armon ja Kunnian työtä 

Taivaassa.”  

LAULU VIDEON LOPUSSA: ”KAIKKI KOSKEE SINUA” Charlotte Laystrom (It`s all about You, Jesus) 

Kaikki koskee Sinua, Jeesus. Ja kaikki tämä on Sinua varten,  

Sinun kunniaasi ja mainettasi – Se ei koske minua. 

Aivan kuin Sinun pitäisi tehdä asiat minun tavallani – Sinä yksin olet Jumala.   

Ja minä antaudun Sinun tavoillesi.  

Jeesus, Sinä rakastat minun sieluani.    

Kaiken kuluttava tuli on Sinun katseessasi, Jeesus.  

Minä haluan Sinun tietävän – Minä tulen seuraamaan Sinua kaikki päiväni.  

Kukaan muu historiassa ei ole Sinun kaltaisesi. 

Ja historia itsessään kuuluu Sinulle – Alfa ja Omega.  

Sinä olet rakastanut minua ja minä tulen jakamaan ikuisuuden Sinun kanssasi.  

Kaikki koskee Sinua, Jeesus. Ja kaikki tämä on Sinua varten,  

Sinun kunniaasi ja mainettasi – Se ei koske minua.  

Aivan kuin Sinun pitäisi tehdä asiat minun tavallani – Sinä yksin olet Jumala.   

Ja minä antaudun Sinun tavoillesi.  

Kaikki koskee Sinua, Jeesus. Ja kaikki tämä on Sinua varten,  

Sinun kunniaasi ja mainettasi – Se ei koske minua. 

Aivan kuin Sinun pitäisi tehdä asiat minun tavallani – Sinä yksin olet Jumala. Ja minä antaudun. 

Kaikki koskee Sinua, Jeesus. Ja kaikki tämä on Sinua varten,   

Sinun kunniaasi ja mainettasi – Se ei koske minua. 

Aivan kuin Sinun pitäisi tehdä asiat minun tavallani – Sinä yksin olet Jumala. 

Ja minä antaudun Sinun tavoillesi… Sinun tavoillesi. 


