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KIUSAUS & KÄRSIMYS… ÄLKÄÄ OLKO HUOLISSANNE AJASTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Marraskuuta, 2015.  

Jumala siunatkoon teitä, Sydänasukkaat.  

Voi pojat, eikö minulla ollutkin hitonmoista aikaa saadessani tämä viesti tänä iltana… Vau! 

Pienoinen tulimyrsky täällä – Ezekiel ja minä. Vaikutti siltä kuin olisi satanut demoneita! Mutta, me 

selvisimme siitä läpi. Ja Herralla oli hyvin asiaankuuluva viesti ja jatkoa viesteille, jota Hän on 

antanut meille kahden viime päivän aikana. 

Siispä, kun minä tulin rukoushetkeen ylistyksen jälkeen, Herra sanoi: ” Koettelemukset ja 

kärsimykset, sinun arpaosasi Maapallolla. Mutta näiden testien jälkeen, makea, makea hedelmä 

tulee esiin. Älä salli näiden asioiden tyrmistyttää sinua, ne kaikki ovat osa elämää. Se tulee 

ylämäkien ja alamäkien kera ja alamäet ovat paras osa kaikesta… se on siis Minun näkökulmastani. 

Koska Minä tiedän mitä seuraa niiden kantapäillä. Siunaus siunauksen ja siunauksen jälkeen.”  

Ja minä ajattelin, ”Voi, pojat – Sinulla ehdottomasti on erilainen näkökulma, Herra!” 

” Liian monet Minun Lapsistani lannistuvat koettelemuksissa. Pikemminkin, Minä haluaisin teidän 

näkevän ne mahdollisuutena kasvaa armossa ja viisaudessa. Aivan kuten lapsella on hyvin vähän 

ymmärtämystä, kunnes hän on täysi kypsynyt aikuiseksi, ja hänen kestämänsä koettelemukset 

ovat tehneet hänestä aikuisen. Jos hän vain voisi oivaltaa… ”OK, tässä tulee koettelemus, tästä on 

tulossa hedelmää.” Sitten käykää käsiksi päättäväisesti ja työstäkää tienne läpi, ympäri ja yli 

esteiden Minun avullani ja pian te tulette olemaan toisella puolella, punniten hedelmää.”  

Sillä hetkellä minä muistutettiin Jaakobin Kirjeen ensimmäisestä luvusta: Veljeni ja sisareni, pitäkää 

pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys 

koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte 

täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Autuas se, joka kiusauksen kestää, sillä kun 

hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka Häntä 

rakastavat!” 

Herra, he vain eivät ole hauskoja. Näytti siltä, että täällä sataisi demoneita hetken aikaa.  

” Kyllä, he tulevat kimppuusi monelta eri suunnalta. Mutta sinä kestit testin, etkä antanut periksi ja 

nyt me olemme yhdessä, eikä kukaan ole käyttämässä meitä hyväkseen.”  

Olen pahoillani, Herra, minun asenteeni ei ole parhain juuri nyt. 

” Se tulee paremmaksi. Tule Minun lepooni, lakkaa yrittämästä, Minä olen aivan tässä sinun 

edessäsi. Sinun ei tarvitse pinnistellä nähdäksesi ja kuullaksesi Minua, pikemminkin sinun tarvitsee 

päästää irti ja saapua siihen suloiseen levon paikkaan.”  

” Oletko sinä huomannut vielä? Kun sinä olet ylistämässä, ne ovat kertoja, jolloin sinä menetät 

itsesi ylistämiselle, niin että sinä alat nähdä Minut. Yhtäkkiä Minä olen siinä, hymyillen sinulle, niin 

iloisena, kun näin sinun saapuvan Minun läsnäolooni antaen kiitosta ja ylistystä sydämestäsi. Kaikki 

näyttää olevan täynnä valoa, sitten yhtäkkiä, sinä näet Minun kasvoni ja Minä hymyilen, aina 

hymyilen sinulle, kun sinä tunnistat Minut.” 

” Silloin, kun sinä menetät itsesi ylistyksessä, silloin armo aukaisee sinun silmäsi. Niin monet 

ponnistelevat nähdäkseen Minut. Jos he vain ylistäisivät tai vastaisivat suloiseen naputukseen 



olkapäillään ja sallisivat Minun tuoda heidät Minun Sydämeni juhlapöytään… Voi, se olisi niin 

paljon helpompaa!”  

” Tässä maailmassa te ponnistelette tehdäksenne kaikkea. Taivaassa, te päästätte irti ja menette 

sisään. Asioiden vaikutussuhteet ovat niin erilaiset. Irti päästämisen oppiminen on osa luottamusta 

ja luottamus kasvaa kypsymisen myötä, kun te näette, kuinka Minä aina varustan teidät. Ja Minun 

Sanani lukeminen kasvattaa uskoa ja luo pohjan sille, että uskotaan, että Minä olen hyvä. Kaikki, 

mitä Minulla on teitä varten, on hyvää ja että Minä en koskaan tule hylkäämään tai jättämään teitä 

omillenne.”  

” Kuinka typerää on maailmassa niille, jotka valitsevat tehdä omalla tavallaan, omillaan, ilman 

Minun apuani. Vähänpä he oivaltavat, että heidän olemuksessaan ei ole mitään hyvää, jota Minä 

en olisi istuttanut sinne. Ja kun he jopa ajattelevat, että heidän kykynsä aikaansaa asioita, silti se 

on Minun armoni, joka antoi heille pääsyn siihen kykyyn. Monet ovat ne pienet, joilla ei ole pääsyä 

sielujensa suuruuteen… vielä. Minä olen pitänyt heidät pieninä, että he saattaisivat kasvaa 

hyveissä, jotka ovat raamit ja rakenne kaikille heidän lahjoilleen. Ilman hyvettä, lahjat helposti 

menetetään. Ilman nöyryyttä, itse kattoa ja perustusta, elementtejä – tämän maailman 

koettelemukset ja vaikeudet varastavat sen hyvän, mikä oli olemassa.” 

Herra, minä muistan, minä tiesin, että minulla oli lahja annettavana, mutta Sinä pidit kaikkia ovia 

suljettuina minulta, kunnes Sinä olit valmis. Minä ihmettelin kaikki ne vuodet, ”Joudunko minä 

kadotukseen näine lahjoineni ja kaiken sen kanssa, mitä Sinä olit minun vuokseni tehnyt? Jos se on 

Sinun toiveesi, Herra, olkoon niin.” Kuitenkin, valo oli sisällä… joka antoi toivoa, että jonain 

päivänä, minä olisin kykenevä auttamaan toisia, minun epäonnistumisteni vuoksi. Ja minä olin 

oikeassa. Sinä rohkaisit minua ja kerroit minulle, että jonain päivänä – mutta se tuntui 

ikuisuudelta. 

” Kyllä, jos sielut vain luottaisivat Minun tuovan heidät epämääräisyydestä oikeaan aikaan, niin 

monet seisoisivat pikemminkin kuin että nousisivat vain murentuakseen, koska perustuksessa oli 

halkeama, vuoto katolla, vahvikkeet puuttuivat palkeista. Nämä asiat vievät aikaa. Ja kun kaikki 

teistä katsovat unelmiaan, jotka Minä olen istuttanut heidän sydämiinsä, Minä haluan teidän 

käsittävän tämän: ”Nämä asiat ottavat aikaa.” Älkää kiirehtikö, te vain tulette pilaamaan työn.”  

” Vihollinen vihjaa, että teidän täytyy kiirehtiä, kiirehtiä, kiirehtiä, koska on niin vähän aikaa. Mutta 

todellisuudessa tämä elämä ja seuraava tulevat liittymään saumattomasti yhteen ja teidän 

matkanne ei tule koskaan loppumaan. Vain koska teidät otetaan pois Taivaaseen, se ei tarkoita, 

että teidän lahjanne tai työnne tulee olemaan pysähtyneenä. Ei, päinvastoin. Se tullaan 

yliluonnollisesti elävöittämään ja se saavuttaa jopa enemmän sieluja, mutta teidän täytyy olla 

kärsivällisiä nähdäksenne sen.”  

” Väärinkäsitys ja ymmärryksen puute saumattomasta siirtymisestä Maapallolta Taivaaseen on 

suuri valhe, jota vihollinen käyttää saadakseen teidät toimimaan ennenaikaisesti tai saadakseen 

teidät pinnistämään ja ponnistelemaan. ”Täytyy saada se tehdyksi… ei enää aikaa… täytyy 

kiirehtiä. Pinnistele-pinnistele-pinnistele.” Se yksinkertaisesti ei ole totta. Kun te kerran teette 

sitoumuksen palvella Minua, kun te kerran annatte itsenne Minulle, sen mitä Minä aloitan, sen 

Minä saatan loppuun. Ja aika ei hillitse sitä. Ei, aika tehostaa sitä.” 

” Siispä, laittakaa sivuun ponnisteleminen ja huolehtiminen ja vain seuratkaa Minua päivä päivältä, 

askel askeleelta, koskaan harkitsematta tulevaisuutta enempää, kuin mitä Minä olen antanut teille 

tehtäväksi ja te säästytte tältä kuolettavalta asioiden dynamiikalta, että synnyttäisitte 

ennenaikaisen lapsen, joka ei mitenkään voi säilyä hengissä tässä vihamielisessä ilmastossa.”  



” Tukeutukaa pienuuteenne ja hitaaseen tahtiin, jolla asiat tehdään. Rällätkää pienillä asioilla, jotka 

edistyvät varmasti ilman oikopolkuja ja kiirehtimistä. On hyvä pitää mielessä lastensatu 

Kilpikonnasta ja Jäniksestä. Kilpikonna tallusti hitaasti silmä maalilinjassa, tietäen, että hän ei voisi 

porhaltaa eteenpäin maalilinjaa kohti. Hän vain tallusti – tunti tunnin jälkeen. Jänis, ajatellen että 

hän voisi juosta nopeasti ja helposti maalilinjalle, alkoi juoksemaan ympyröitä hänen ympärillään. 

Mutta sitten hän eksyi maalilinjan suunnasta ja tallustava kilpikonna voitti kisan.”  

Herra, minä olen aina ollut Maaliskuun jänis… juossut ja juossut, ponnistellut ja ponnistellut. 

Mutta sitten Sinä opetit minulle olla hidas ja tallustaa ja minä saavuttaisin määränpääni 

nopeammin. Kuinka totta nämä viisauden sanat ovat olleet, kun musiikkia on kirjoitettu, järjestetty 

ja äänitetty. Se on kaikki käynyt toteen sen hitauden vuoksi, millä ne tehtiin. Jopa minun ääneni 

kanssa, se oli tallustava ihme.  

” Ja sen kauneus, mitä Minä saatan loppuun sielussa, joka valitsee kilpikonnan, on nöyryys. Asiat 

tulevat ponnistelemalla ja huomattavalla periksi antamattomuudella ja tämä pitää teidät 

riippuvaisina Minusta ilman, että pitäisitte itseänne lähteenä.”  

” Voi Minun rakkaat, kuinka erinomaisen tärkeää teille on, että te ette nimeä suuruutta itsellenne. 

Minä yksin olen suuri ja se mitä Minä saatan loppuun teissä, on suurta ja niin kauan kuin te ette 

kadota sitä näkyvistänne, Saatana ei voi varastaa niitä ihmeellisiä asioita, joita me olemme 

aikaansaaneet yhdessä. Silloin kun te otatte ohjat ja ryntäätte Minun edelleni, silloin te olette 

menossa kohti tuhoa ja epäonnistumista.”  

” Siispä, Minä olen jakanut tämän oppiläksyn kanssanne, koska Minä tarvitsen sitä, että te näette 

todellisuuden, että mitä te aloitatte Maapallolla, ei tule loppumaan Taivaaseennosto päivänä. 

Pikemminkin se tulee jatkumaan Taivaan yliluonnollisten lahjojen tehostamana. Nuotit, joihin te 

ette yltäneet, matemaattinen yhtälö, jota ette pystyneet hallitsemaan, varjostus, joka ei vain 

koskaan näyttänyt oikealta. Soinnut, joita te ette pystyneet hallitsemaan pianolla ja suunnittelu, 

joka karkasi teiltä.”  

” Ihmissuhdetaidot ja johtaminen – niin monet elämänne alueet tulevat puhkeamaan 

menestykseen ja tulevat helposti, kun te olette jättäneet tämän Maapallon, jossa on 

tyrmistyttävästi vastustusta. Siispä, älkää olko huolissanne ajasta, aika kuuluu Minulle ja Minun 

ikuisuudelleni. Olkaa rohkaistuneita. Ottakaa aikanne; tämä on matka. Se on saumaton matka ja 

tullaan viimeistelemään Taivaassa.” 


