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VOITTO KOETTELEMUKSISTA, KIUSAUKSISTA & HENGELLINEN LIHAS 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 3. Tammikuuta, 2016. 

( Clare ) Olkoon meidän kallisarvoisen Jeesuksemme siunaus meidän kaikkien kanssamme, 

Sydänasukkaat. 

Herra, minä rukoilen, että Sinä rohkaisisit ja vahvistaisit jokaista sielua, joka kuulee tämän viestin. 

Oi, Jeesus, Sinä olet uskollinen, etkä Sinä koskaan anna meille enemmän kuin, mitä me voimme 

käsitellä Sinun meidän sisällämme elävän läsnäolosi kanssa.   

Kuten te hyvin olette tietoisia, Sydänasukkaat… milloin tahansa Pyhä Henki paljastaa reiän 

Sitomisrukouksessa, minä teen nopeasti uudistetun version. Ja on yksi asia, jonka olen halunnut 

tuoda teidän huomioonne, koska Herra jatkaa sen painottamista joka kerta, kun käytän 

Sitomisrukousta.  

Aivan kuin eläin, joka on ollut eristettynä jokaisesta bakteerista, ei koskaan tarvitse vahvaa 

vastustuskykyä, niin on myös meidän kanssamme. Jos Herra poistaisi kaikki koettelemuksemme ja 

pahojen hyökkäykset, meistä tulisi hengellisiä vaahtokarkkeja ja sohvaperunoita.  

Mutta ylistys olkoon Jumalalle, Hän jatkuvasti harjaannuttaa meitä sodankäynnissä ja tekee meistä 

voimakkaita kaikkia vastustajia vastaan. 

 Ja kun olin puhumassa näitä sanoja, sain näyn sotilaasta, suurestaroomalaisesta sotilaasta, jonka 

lihakset pullottivat hänen käsivarsissaan ja jaloissaan. Hän ei ollut taitava vain miekan kanssa, vaan 

hän oli hyvin vahva, hyvin voimakas. Ja tätä uskon, että Herra tekee, kun Hän sallii näitä 

koettelemuksia. Yksi asioista, jonka haluaisin mainita tässä, on, että kun teitä kohtaan hyökätään – 

demoneilla on kukoistusaika kanssanne, te voitte tarjota kaikki tämän hyökkäyksen kärsimyksenne 

ja epämukavuutenne pelastamaan sielun, joka on Helvetin partaalla ja suurin piirtein valmis 

putoamaan Hornaan.   

Ja niin tekemällä, te suuresti saatte heidät turhautuneiksi (demonit), koska he tulevat 

järkeilemään, ”No mitä enemmän minä kidutan häntä, sen enemmän hän tarjoaa Jumalalle sen 

sielun pelastukseen. Ja mitä vähemmän minä kidutan häntä, sitä enemmän minulle tulee harmeja, 

koska en tee työtäni.” Siispä, se todella saattaa heidät hämmentyneiksi.  

”Anna meille apua ahdistajaa vastaan, sillä turha on ihmisten apu. Jumalan voimalla me teemme 

väkeviä tekoja; Hän tallaa meidän vihollisemme maahan.” Psalmi 108: 13-14. 

Mitä tarkalleen Herra on tekemässä? Olen oppinut kahden vuosikymmenen kokemuksella, että 

marttyyrien veri todella on kirkon siemen, sekä ilmeisellä tavalla, kuten tappamiset Syyriassa ja 

vähemmän ilmeisellä tavalla, rakkaan lemmikin kuolema ja jopa pitkittynyt sairaus, joka ei taivu 

rukoukseen.   

Olen havainnut näiden asioiden tapahtuvan jokaisessa näissä tapahtumissa, paastouhraus, joka on 

rakas meille, Jumalan Valtakunnan leviämisen puolesta, vahvistaminen kestävyydessä ja päätöksen 

tekemisessä hyväksyäksemme mitä tahansa Herra sallii elämissämme, irtaantumisen oppimista… 

että viimeisessä tarkastelussa ainoa asia, jota ilman me emme voi elää, on Hän… ja viimein Herra 

sallii joitakin asioita tarpeellisena kurinpitona pyhityksellemme.  

Minua on muuten väräytetty enemmän kuin kolme kertaa, että kerron teille kirjasta 

”Abandonment to DivineProvidence”(=Antautuminen Jumalalliselle Johdatukselle), kirjoittanut 



Jean Pierre de Caussade (7.3.1675-8.12.1751, ranskalainen jesuiittapappi ja kirjailija), se antaa 

meille perusteellisen katsauksen Jumalan ajatteluun ja toimintaan koettelemusten aikana. Se on 

hengellinen klassikko, paljon kuten ”TheImitation of Christ” (=Kristuksen jäljittely). Ja se on 

auttanut minua enemmän kuin mikään muu kirja hyväksymään säyseydellä Jumalan tavat 

elämässäni ja hylkäämään omat mielipiteeni, nojaten Herran viisauteen yli minun pinnallisen 

inhimillisen järkeilyni. Erittäin hyvä kirja.  

Mutta takaisin kurinalaisuuteen yhtenä koettelemusten elementtinä, ”Sillä jota Herra rakastaa, 

sitä Hän kurittaa; ja Hän ruoskii jokaista lasta, jonka Hän ottaa huomaansa.” Kirje Hebrealaisille 

12:6. Paavali varmasti tiesi kaiken noista ruoskimisista ja sallituista kärsimyksistä. Hän kärsi NIIN 

paljon.   

Siispä minun huomioni tässä on, että sillä aikaa, kun rakastaisin kirjoittaa rukouksen kattamaan 

jokaisen mahdollisuuden, jokaisen demonin, jokaisen tilanteen, se ei yksinkertaisesti ole 

mahdollista. Jos meitä kohtaan loppuisivat hyökkäykset, meistä tulisi jopa suurempia hengellisiä 

heiveröisiä. Siispä, sillä aikana, kun me voimme rukoilla heitä vastaan, lopulta meidän täytyy 

hyväksyä Jumalallinen Antautuminen, kun Herra sallii niitä, huolimatta valppaudestamme ja 

rukouksistamme. Hän rakentaa hengellistä lihasta, kaverit. Irtaantumista maallisista mielihyvistä, 

mukaan lukien rakkaittemme hyväksyntä, ja fyysiset kärsimykset, piikit lihassamme.  

Ja kun menemme yhden askeleen edemmäs… monet Sydänasukkaat kanavallamme ovat 

valittaneet, että ei väliä, kuinka kovasti he yrittävät, he eivät voi päästä eroon tupakoinnista, tai 

antautumisesta seksuaaliselle kiusaukselle, tai rahanhimolle, tai mille tahansa muulle vialle, jotka 

vaivaavat meitä, paljon kuten piikit lihassamme.  

Ja tässä Paavali selittää meille omalla esimerkillään, täsmälleen, mitä on meneillään: ”Ja etten niin 

erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, 

rusikoimaan minua, etten ylpeilisi.”  

Vau, mikä näkemys!  

…”Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja Hän sanoi minulle: 

”Minun armossani on sinulle kyllin; sillä Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.” 

Sentähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun 

asumaan.” Toinen Korinttolaiskirje 12:7-9.  

Siispä, Herra onko Sinulla jotakin lisättävää? Hän aloitti… 

( Jeesus ) ”Näiden kaikkien kiusausten läpi ja aikana Minun Rakkaat, Minä olen siinä, pidellen 

kädestänne, neuvoen teitä, aivan siinä vieressänne, kunnes valitsette tehdä syntiä… sitten Minun 

täytyy kivuliaasti kääntää Minun katseeni poispäin. Oi, kuinka vakavaa synti on Minulle. Ja 

kuitenkin vaikka Minä sallin teidän kompastua ja langeta ja pidättelen varustamasta teitä, että 

pääsette yli siitä, jos se ei olisi ehdottoman välttämätöntä teidän korkeammaksi parhaaksenne 

lopulta, Minä en sallisi sitä.”  

”Ratkaisu teille on aina kiirehtiä Minun luokseni, pudota polvillenne ja anoa armoja päästä yli 

koettelemuksista ja pidättäytyä loukkaamasta Minua. Kun teidän motiiviksenne tulee ”olla 

loukkaamatta Minua”, te olette pyhyyden valtatiellä. Toinen jäljellä oleva asia tehtäväksi teille, on 

nöyrtyä kaikkien muiden alapuolelle, nähdä heidän hyveensä verrattuna teidän 

epäonnistumisiinne ja tietää ilman epäilyksen häivääkään, että te olette pienin, heikoin ja kaikkein 

helpoimmin kompromissin tekevä sielu, jonka koskaan olette kohdanneet. Tässä asemassa 



pysyminen pitää teidät hyvin lähellä pohjanoteerausta, täysin riippuvaisena MINUSTA… ja teidän 

on paljon vähemmän todennäköistä tehdä syntiä.”  

”Olkaa aina varuillanne voiton ja tehtävän loppuun saattamisen aikoina. Tällöin te olette kaikkein 

haavoittuvimpia ja todennäköisesti päästätte suojauksenne alas. Vihollisenne odottaa näitä aikoja 

ja houkuttelee teitä pitämään ”hyvettänne” itsestään selvyytenä… salaisesti ajatellen, että te 

olette lankeamisen yläpuolella, toisin kuin muut. Se on kaikkein vaarallisinta aikaa elämässänne 

toistaiseksi. Kun te olette kukistaneet jyrkkiä vuoria uudelleen ja uudelleen, Saatana makaa 

odottamassa seuraavaa vuorta, kun te lepuutatte suojaustanne ja lepäätte laakereillanne.”  

”Nämä ovat aikoja, jolloin nöyryys on hylätty ja ne ovat myös aikoja, jolloin sitä tarvitaan eniten. 

Sytyttäkää tietoisuutenne aina uudelleen, että olette ehdottoman nolla hyveessä ilman Minun 

armoani. Minun tällä tavalla nojaaminen tulee varustamaan teidät, kun ne, jotka makaavat 

odottamassa, viimein syöksyvät kimppuun, VALTAVAN odotuksen ja tekosyypinon kanssa, että 

miksi teidän pitäisi tehdä se. Ja jos teidän pitäisi olla tarpeeksi onnekkaita saadaksenne monia, 

monia voittoja Minun Armoni ansiosta, vihollinen tulee poikkeuksetta johdattamaan teidät ansaan 

suurella hienostuneisuudella ja ennakoinnilla. Siinä vaiheessa, jos te ette ole olleet varuillanne, on 

melkein liian myöhäistä. Aina katsokaa mahdollisia seurauksia, ennen kuin astutte eteenpäin.”  

”Vastustaja ei ole vain karjuva, odottamassa makaava leijona, hän on älykäs metsästäjä, tietäen 

mihin laittaa ansalangat ja täsmälleen, minkälaista syöttiä käyttää. Hän myös etsii 

tapahtumasarjoja, jotka tekevät teidät tavallista haavoittuvimmiksi hänen ehdotuksilleen. 

Menetyksen aikoina ja koettelemuksissa te heikennytte ja etsitte lohdutusta. Myös tämä on 

suuren haavoittuvuuden aikaa. Vaikka niinä aikoina te olette silti suuremmassa turvassa kuin 

voiton jälkeen, koska tunnette itsenne lannistetuksi. Kun tunnette itsenne lannistetuksi, te olette 

varuillanne.”  

”Minä olen antanut teille nämä ohjeet, Minun Ihastuttavat Morsiameni, koska te olette niin lähellä 

häitänne ja Minä haluan teidän pysyvän tinkimättöminä lopulliseen hetkeen asti. Tietäkää, että 

suurin vihollisenne on omapäisyytenne ja suurin suojanne on nöyryys, mikä aina nojaa 

tottelevaisuuteen.”  

”Nyt, kun te tiedätte nämä asiat, onnellisia tulette olemaan, jos teette ne. Minun Rakkauteni on 

ikuisesti kanssanne, rakkaat.” 


