
598. Jeesus sanoo… Ihmeellisiä Ovia tulee avautumaan teille 

IHMEELLISIÄ OVIA TULEE AVAUTUMAAN TEILLE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Helmikuuta, 2018.  

Jeesus aloitti… ” Minun kallisarvoiseni, te ette ole yksin kärsimyksissänne. Kukaan teistä ei ole 

yksin. Minä olen aivan teidän vierellänne kärsimässä kanssanne, uudelleen ja uudelleen ja yhä 

uudelleen. Te ette kulje yksin.”  

” Ja Minun Morsiameni on tavannut Minut puutarhassa niin monta kertaa, nauttien rakkautemme 

kauneudesta. Mutta on myös ristiinnaulitsemisen aikoja. Aikoja, jolloin me tulemme kärsimään 

yhdessä, jopa kuten me olimme päihtyneitä rakkautemme suloisuudesta, mitä tunnemme toinen 

toistamme kohtaan.”  

” Niin monissa paikoissa Minä olen opettanut teille kärsimyksen mysteereitä liitossa Minun 

kanssani. Kokeakseen todellista kärsimystä, pitää tulla sisään syviin altaisiin, jotka ovat Minun 

Rakkauden Sydämessäni ihmiskuntaa kohtaan.”  

” Ilman näitä kokemuksia, te ette voi mitata Minun Rakkauteni syvyyttä, ettekä elää ja kulkea 

Minun anteeksiannossani, rakastaen veljiänne ja sisarianne kuten Minä teen. Teidän täytyy 

ymmärtää kärsimystä kokemuksen kautta tai te pysytte vain hengellisenä vastasyntyneenä.”  

” Nämä ovat raskaimpia asioita Minun kanssani kulkemisessa. Nämä ovat asioita, joita useimmat 

välttävät ja selittävät olemattomiin – antaen tekosyyn, että ”Minä kannoin sinun heikkouksiasi.” 

Todella, Minä kannoin!”  

” Mutta Minun Morsiamenani te nyt myös kannatte veljienne ja sisartenne heikkouksia. Ei Taivaan 

porttien avaamiseksi, vaan uskon ja armon kautta oikeutuksen prosessia varten – armo täytyy 

vapauttaa, että sielut voidaan tuoda Taivaaseen. Se on teidän yhteinen lunastustyönne 

edistääksenne hyvien uutisten tuomista kullekin sukupolvelle.”  

” Tämän takia Minä kuormitan sinua, Clare, epäitsekkään kärsimisen tarpeen vuoksi. Tarpeen, että 

kannat ristisi ilman närkästystä tai valitusta. Se on niin sopimatonta sinulle, Minun Rakkaani. Sinä 

tiedät käsillä olevien asioiden painavuuden. Sinä tiedät kuinka hengenvaarallisia ajat ovat. Sinä 

tiedät, että Minä olen vain oikeudenmukainen ja kohtuullinen ja Minä en tee mitään pinnallisista 

syistä.”  

” Siispä, jos Minä sallin nämä taakat sinulle, siihen täytyy olla erittäin hyvä syy.” 

” Voi, etkö sinä luota Minuun??! Pyydän, luota Minuun, että tämä kärsimyksen ja koettelemuksen 

aika on niin hyvin tarpeellista edetäkseni eteenpäin Minun suunnitelmissani. Pyydän, tiedä, että 

Minä olen valinnut sinut kaikista Sydänasukkaista hyvin erityistä työtä varten, tuodakseni 

ihmiskunnan Minun Sydämeeni ja kasvattaakseni nämä lapset täyteen kokoonsa, jonka Minä 

kuvittelin heille ennen kuin Aika edes alkoi.”  

” Koskaan Minä en tule sallimaan sinun kärsivän yli sen armon, mitä Minä olen antanut 

ylläpitämään sinua. Luota Minuun tässä. Sinä voit silti kantaa tätä ristiä ja ihmeellisiä ovia tulee 

avautumaan teille kaikille.”  

” Uskomattoman siunauksen ja muutoksen ovia on tulossa Minun Sydänasukkailleni, mutta ensin 

ankara kiipeäminen Rakkauden Vuorelle.”  



” Luota Minuun tässä ja tiedä, että jokainen pieni asia, sirusta suureen leikkaukseen – kaikki 

lasketaan Minun Valtakuntani perustamiseen ja Minun Tahtoni tapahtumiseen.”  

” Minää siunaan teidät nyt, rakkaat. Minä siunaan ja voimistan teidät. Minä seison valmiina 

vierellänne. Minä lasken jokaisen taakan sen armon kyvyn mukaan, jonka Minä olen antanut teille 

ja Minä toivon teidän iloista ja armollista vastaustanne ristien kantamisessa ilman valituksia. Vaan 

pikemminkin iloa sen tietämisestä, että Minä käytän teitä suuressa työssä ja mikään, mitä te 

kärsitte, ei tule putoamaan maahan käyttämättömänä. Kaikki siitä tulee kantamaan makeaa, 

ravitsevaa hedelmää siementen kera, myös seuraavaa sukupolvea varten.”  

” Olkaa rauhassa, Minun rakkaat. Kärsimänne asiat eivät ole turhia. Ne ovat erittäin tärkeitä 

Valtakunnalle. Kutsukaa Minua niinä hetkinä, kun vaikuttaa, että on liian paljon kestettävää ja 

Minä tulen tukemaan teitä Minun rakastavalla läsnäolollani ja Minun ylösnousemusvoimallani.” 


