
593. Jeesus sanoo… Älkää olettako tietävänne kaikkea &  

Teidän Kärsimyksenne eivät ole turhia 

ÄLKÄÄ OLETTAKO TIETÄVÄNNE KAIKKEA & TEIDÄN KÄRSIMYKSENNE EIVÄT OLE TURHIA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. & 7. Helmikuuta, 2018.  

Herra, Sinä olet uskollinen yli kaikkien käsitysten. Kiitos Sinulle, kun kannoit meidät kärsimysten 

kynnyksen yli ja olit jatkuva lohtu meille. No niin, minun rakkaimmat Sydänasukkaani, kiitos teille 

niin paljon rukouksistanne; niitä tarvittiin suuresti ja minä voin paljon paremmin.   

Ezekiel kävi läpi hyvin rankan kipujakson ja no niin, mitä minä voin sanoa? Mitä sinä tunnet, kun 

hän, jota rakastat, kärsii kauheasti? Se sai minut kyyneliin monena, monena yönä. Ja viimein, 

minulla ei ollut jäljellä enää mitään. Hoidin pieniä asioita, jotka ovat niin tärkeitä, kun joku on 

vuodepotilaana, yrittäen niiden välissä tehdä hänen olonsa mukavaksi. Ja rukoilin kyynelissä, enkä 

nähnyt tuloksia hyvin pitkään aikaan – se vain oli liikaa minulle.  

Ja minä heräsin aamulla hänen pahimman kärsimyksensä jälkeen ja minusta ei ollut mitään jäljellä. 

Ja mahdollisuus nähdä hänen kärsivän uudelleen sai minut puhkeamaan kyyneliin ja minä itkin 

itseni takaisin uneen. Minä olin täysin ehtynyt.  

Kun kuinka selittää, mitä on meneillään, kun me paastoamme ja teemme muita uhrauksia 

liittääksemme ne anomuksiimme, hän tarjosi itsensä eläväksi uhriksi kansakunnan uudistamisen 

puolesta ja vapauttaakseen pieniä lapsia kidutuksesta ja hyväksikäytöstä seksikaupassa.  

Minä jaan kanssanne, että Ezekielille oli ihmeellisiä lohdutuksia kärsimisten välillä. Monia matkoja 

Taivaaseen, monia äärimmäisen autuuden jaksoja (ja ei, se ei johtunut lääkityksestä, koska hänellä 

EI OLLUT lääkitystä). Kun hän oli meidän pienellä altaallamme, Herra oli hänen kanssaan, pidellen 

häntä ylhäällä ja suudellen häntä otsaan monia kertoja suurella hellyydellä.  

Oli myös helpotusta kivusta ja äärimmäisen ilon hetkiä ehtoollisella Herran kanssa. Tämä seuraa 

monien kärsivien palvelijoiden kaavaa. Meidän rakas Jeesuksemme kärsii kanssamme, mutta silti 

löytää keinoja suihkuttaa ihastuttavia lohdutuksia päällemme lepotaukojen aikana.  

Herra kohteli häntä niin hellästi näiden äärimmäisen kärsimisen jaksojen jälkeen ja näytti hänelle 

joitakin hänen työnsä hedelmiä. Sillä todella, tällaisen kivun kestäminen ON työtä!  

Ja Hän kertoi Ezekielille… ” Tämä on sinun koko elämäsi tuotteliain aika. Sinä olet tehnyt enemmän 

tällä edistääksesi Jumalan Valtakuntaa ja sielujen pelastusta, kuin kaikkina palvelutoimiesi vuosina 

yhteenlaskettuna.”  

Vau! Sen lisäksi, että Jeesus lohdutti kertomalla Ezekielille ”hyvin tehty”, minä uskon, että me 

olemme kääntäneet lehteä ja olemme etenemässä kohti täydellistä paranemista.  

Mikä tahansa Jumalan ajoitus, rakkaat, me otamme sen vastaan päätöksellä, että kuinka kauan 

tahansa Jumalan armo on meidän seuranamme, me emme anna periksi. Minä en ole, hiukkaakaan, 

horjunut Herran lupauksesta, että Ezekiel paranee näistä ongelmista. Todella, kun Jeesus ilmoitti 

minulle, että mitä me tulisimme läpikäymään, Hän teki lupauksen… ”Sinä et tule pelkäämään 

hänen elämänsä puolesta, sillä Minä olen luvannut sinulle, että Minä tulen parantamaan hänet ja 

sinulla tulee myös olemaan rauha kaikissa olosuhteissa, merkkinä siitä, että Minun lupaukseni on 

todellinen ja Minä olen sinun kanssasi.”  

Ja minulla todella on yliluonnollinen rauha, jota olosuhteet eivät voi heilutella, mitä tulee 

kuoleman uhkaan. Minä tiedän, että meidän Satanisti ystävämme haluaisivat nähdä hänet 



kuolleena. On ollut monia kuoleman toimeksiantoja ja kuoleman demonit ovat käyneet vieraisilla. 

Mutta he kaikki lähtivät tyhjin käsin, koska he eivät määrää täällä… Jeesus määrää.  

Joillakin teistä, minun rakkaat Sydänasukkaani, on kysymyksiä ja epäilyitä tätä oppia kohtaan, jossa 

Ristin kärsimykset jaetaan Valtakunnan vuoksi. Mutta todella, kyse on vain näkökulmasta.  

Kun te tutkitte Pyhiä Kirjoituksia perusteellisesti ja huolellisesti, te tulette näkemään, että tämä 

ON Raamatussa. Jos te olette enemmän kiinnittyneet tämänhetkisten palvelijoiden mielipiteisiin, 

he eivät salli kärsimystä. Minä neuvoisin teitä asettamaan omanne ja heidän mielipiteensä sivuun 

ja etsivän Pyhän Hengen neuvonpitoa. Pyhä Henki tulee vahvistamaan teille periaatteet ristin 

takana. Ristin, jota Jeesus käski meidän kantaa.  

Minä uskon, että on olettamuksen huippu sanoa, että rukous ja usko on kaikki, mitä tarvitaan 

parantamaan jokainen sielu, olipa tapaus mikä tahansa. Että Jeesus parantaa jokaisen meidän 

ajoituksellamme – olipa tapaus mikä tahansa. Ja jos sinä et parantunutkaan, sinulla on kätketty 

synti tai uskon puutetta. Vain Jumala tietää, miksi Hän ei manifestoinut parannusta hänelle, jolle 

sitä rukoilimme.  

Jeesus aloitti… ” On myöhäinen hetki ja sinä olet selittänyt hyvin monia asioita Minun lapsilleni.”  

” Älkää olettako tietävänne kaikkea, Minun rakkaat, koska muut, jotka opettavat teitä, vakuuttavat 

teidät, että he tietävät kaiken. Pikemminkin testatkaa henkiä ja olkaa avoimia Hänen 

johdatukselleen, jopa kun se asettaa teidät vastakkainasetteluun muiden kanssa, jotka pitävät 

tiukasti kiinni opinkappaleistaan. Älkää salliko itsenne vaarantavan totuutta tuen tai ystävyyden 

vuoksi; pikemminkin, olkaa valmiita menettämään ystäviä, pikemminkin kuin vaarantamaan 

totuuden, jonka Minun Henkeni toteaa kanssanne.” 

” Niin paljon kuin Minä haluaisinkin nähdä rauhan veljien kesken, Minä kerroin teille, että Minä en 

tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan ja erillisyyttä.” 

Matteuksen Evankeliumi 10:34 sanoo… ”Älkää luulko, että Minä olen tullut tuomaan rauhaa maan 

päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Sillä Minä olen tullut nostamaan pojan riitaan 

isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansan vastaan.”  

” Ja mikä on miekka, mihin Minä viittaan tässä? Se on Jumalan Sana, erottaen luun ytimestä ja 

paljastaen kätketyt asiat. Ne, jotka arvostavat sosiaalista asemaansa yli Minun Totuuteni, tullaan 

jättämään tomuun, kun Minun uskollinen Morsiameni tukeutuu Minuun, eikä kehenkään 

ihmiseen.”  

” Olkaa voimakkaita, rohkeita ja tukeutukaa Minuun yli henkilöiden ja asioiden. Minä en tule 

johdattamaan harhaan. Käyttäkää erottelukykyä, Minun syvästi rakastetut, erottakaa Minun Pyhän 

Hengen voiman kautta, erottakaa Totuus ja tukeutukaa siihen.” 

” Pyydän, älkää uupuko loppuun, vaan saattakaa loppuun määrätty kurssinne. Sillä Jumala on 

uskollinen palkitsemaan ne, jotka pitävät kätensä auran varressa ja liikkuvat eteenpäin.”  

( Clare ) Minä tiedän, että se on vaikeaa – uskokaa Minua, Minä tiedän, että se on niin vaikeaa. 

Meillä kaikilla on ajatuksia, kiusauksia luovuttaa, mutta Herra tulee meidän avuksemme 

voimistamaan meitä. Siispä, pitäkäämme käsiämme yhdessä rukouksessa ja jatkakaamme ristin 

kantamista, jonka Hän on jokaiselle meistä antanut. Minä rakastan teitä syvästi, Perhe. Kiitos teille 

niin paljon teidän rukouksistanne.  

 



Viesti 7. Helmikuuta, 2018 – Jeesus sanoo… Teidän Kärsimyksenne eivät ole turhia   

Jeesus aloitti… ” Minun lapseni, paha tässä maailmassa ylittää sen, mitä te voitte kuvitella. Se on 

niin hienovaraista ja huomaamatonta pinnalta katsoen, ja Minulla on monia sotureita, jotka 

ottavat näiden pienten kärsimykset ja vapauttavat heidät heidän toivottomuutensa tuskallisesta 

vankilasta. Niin monet heistä ovat kotiin sidottuja ja kykenemättömiä elämään normaalia elämää, 

(Hän puhuu tässä esirukoilijoista) mutta he löytävät täydellisen täyttymyksen toisten puolesta 

elämisestä ja esirukoilemisesta.” 

” Nämä tulevat olemaan kuningattaria ja kuninkaita Taivaassa ja heille annetaan monia vastuita 

olkapäilleen heidän veljiensä ja sisariensa puolesta, olivatpa he Taivaassa tai Maapallolla. Minun 

Ruumiini on yksi ja me olemme kaikki yhteydessä toisiimme. Kun yksi riemuitsee, kaikki 

riemuitsevat. Kun yksi kärsii, me kaikki kärsimme. Tällä tavalla, kärsiminen ei ole nujertavaa, vaan 

leviää laajalle ympäri Ruumista.”  

” Siksi nämä viikot ovat olleet niin vaikeita sinulle. Monet kärsivät maailman ja Amerikan 

kansakunnan puolesta ja täsmälleen niin se tulee vaikuttamaan maailmaan, kun puhdistus on 

lopulta loppuunsaatettu.”  

” Te olette läpikäymässä suurta puhdistusprosessia täällä Amerikassa, kuitenkin maailma jakaa 

teidän kärsimyksenne. Tälle on annettu nimi… ”Pyhimysten Liitto” tai ”Suuri Todistajien Pilvi”.”  

” Herkkäuskoiset ihmiset ovat ehdottaneet ja hyväksyneet monia vääriä oppeja ja valheita, ilman 

että ovat kyseenalaistaneet niiden todenmukaisuutta. Ja kaikille näille opetuksille, jotka ovat mitä 

tehokkaimpia taistelemaan pahuutta vastaan, on annettu pahin nimi vääristelemällä tiettyjä 

tosiasioita, niin että on saatu ne näyttämään kerettiläisyydeltä.” 

” Sen seurauksena, monet erittäin itsevarmat kristityt ovat täysin tietämättömiä opetuksista, jotka 

tulivat varhaisaikojen kirkosta Antiokiasta ja Jerusalemista ensimmäisellä vuosisadalla. Saatana on 

tahallaan ottanut ne maalitaulukseen, riistääkseen teiltä tuen ja rukoukset koko Ruumiilta Minun 

johtajuudessani.”  

” Taivaassa tämä ei tule enää olemaan mysteeri teille. Mutta nyt ympärillänne olevat, jotka 

käyttävät erottelukykyä ja jatkuvasti kuolevat itselleen Totuuden vuoksi – jos te etsitte Kirkkoisien 

opetuksia, te tulette löytämään totuuden aarrearkun, joka tulee huoltamaan teitä monissa 

taisteluissa ja tasoittamaan tietä syvempään pyhyyteen. Ja te tulette myös löytämään paljon 

vastustusta ”vallitsevan tilanteen” kirkosta.”  

” Joka tapauksessa, Minun lapseni, Minä olen tullut kertomaan teille jälleen kerran… teidän 

kärsimyksenne  eivät ole turhaa. Monet teistä ovat tehneet suuria uhrauksia rukouksessa ja 

ottaneet osaa monien sielujen päästämiseen pahasta. He olivat matkalla kohti helvettiä, ilman 

teidän tietoisuuttanne mukanaolosta.” 

” Tätä Minä rakastan tässä Kanavassa. Te ette etsi sitä lisäystä, mitä maailmalla on tarjottavana, 

vaan pikemminkin lisäystä tullaksenne Minun, ristiinnaulitun, kaltaisiksi. Ne, jotka ovat kuolleet 

Minun kanssani, tulevat myös nousemaan, kuten Minä tein, kunniassa ikuisuutta varten, mikä 

ylittää kuvittelukykynne.” 


