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MIKSI KIUSAUKSIA TULEE & TOIVOA KADOTETUILLE
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Maaliskuuta, 2016.
( Clare ) Olkoon Herra Jeesuksen Siunaus ja Toivo kanssamme tänään, Sydänasukkaat.
Kysyin Herralta, mitä Hänellä oli Hänen mielessään, mitä oli Hänen sydämellään tätä päivää varten?
Jeesus sanoi… ”Sinä olet aina Minun sydämelläni, joka päivä, koko ajan ja suloinen kumppanuus, joka
meillä on – kuinka Minä riemuitsen siitä. Kuinka Minä kaipaan sitä kaikkien Minun Morsianteni
kanssa… kantavatpa he rukoustaakkaa, tiskaavat ja valmistavat ruokia, vierailevat sairaiden luona. Se,
että Minä olen aina heidän mielissään, on niin lohduttavaa minulle.”
”Sinä olet sinnitellyt niin kauan, että olet melkein unohtanut, kuinka levätä Minussa.”
( Clare ) Minä tiedän, Herra, minä tiedän.
( Jeesus ) ”Siitä tässä päivässä on kyse. Levosta. Paljon kaivatusta levosta. Et voi vain jatkaa
sinnittelemistä ja jatkaa ja jatkaa ja odottaa pysyväsi suuntautuneena Minun taajuudelleni.”
( Clare ) Hän mainitsi tämän päivän olevan levon päivän ja minulla oli vaikea herätä tänään. Luulen,
että minun on täytynyt ottaa kolmet nokkaunet! Minun täytyy vain olla niin lopen uupunut kaikista
näistä viikoista, jolloin olen saanut asiat tehdyiksi.
( Jeesus ) ”Mutta tässä me olemme yhdessä nyt ja se on hyvä. Erityisesti, jos tulet uskomaan Minua.”
( Clare ) Minulla oli hieman vaikeuksia suunnata aaltopituudelle – on ollut kummallinen päivä. Minä
en todella oli saanut yhteyttä Herran kanssa, niin kuin minä tavallisesti saan. On olemassa hieman
välimatkaa. Joskus Hän sallii tämän kärsimyksenä ja olen tietoinen siitä. Mutta tiedän, että se on Hän.
Ei vain ole sellainen lämmin, halattava tunne, tiedättehän? Kuin Hänellä olisi käsivartensa ympärilläni.
Tuntuu kuin Hän vain olisi puhumassa ja keskittyneenä johonkin muuhun.
Sitten kuulin… ”Mikään sinua vastaan muodostettu ase ei tule menestymään.”
( Jeesus ) ”Se tarkoittaa, että sinä tulet joutumaan taisteluun, mutta tulet voittamaan sen. Se ei
tarkoita, etteikö sinua koskaan tultaisi johdattamaan kiusaukseen. Silloin, kun sinua ei enää johdateta
kiusaukseen, on hetki, kun henkinen voimasi alkaa heikkenemään. Aivan kuin joku, joka ei koskaan
kävele, alkaa lopulta menettämään lihasmassaa ja voimaa jaloistaan, joku, jota ei koskaan johdateta
kiusaukseen, hänestä tulee heiveröinen hengellisesti.”
”Useimmat ovat taipuvaisia ajattelemaan, että kun heitä kohtaan hyökätään tai heitä johdatetaan
kiusaukseen, se on rangaistus, kun se itse asiassa on mahdollisuus sinulle voimistaa hengellistä
lihasmassaasi. Kun suurempia ja suurempia koettelemuksia tulee, sinä kasvat hyveessä, kunnes olet
kypsä ja valmis, eikä mitään puutu, kuten on kirjoitettu.”
”Pitäkää pelkkänä ilona, veljeni ja sisareni, 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.” Jaakobin Kirje 1:2-4.
Herra jatkoi… ”Minä sallin kiusauksia, mutta Minä en koskaan jätä teitä yksin niiden kanssa. Joko Minä
tai Minun Henkeni tai teidän suojelusenkelinne tulee avustamaan teitä ja hälyttämään teidät
vihollisen taktiikoille. Missä tämä epäonnistuu, siellä itsepäisyys on suurempi kuin uhrautuvaisuus.
Tämä on aivan olemassaolonne juuressa. Tämä on paikka, missä ihminen yhdistyy henkeensä, tämä

on myös ruumiin tietoisuuden paikka, joten siellä on taistelu ylemmyydestä. Hän, joka pystyy
pitämään ruumiinsa kontrollissa, hän hallitsee itsensä. Tässä paikassa pysyvät kieli, haluluonto,
kaikenlaiset nautinnot: ruoka, seksi, viihde, vapaa-aika. Kaikki nämä asiat vetoavat ruumiiseen ja täällä
kamppailu alkaa.”
”Jopa nuorella iällä, nämä asiat painiskelevat lasten kanssa, vetäen heitä synnillisiin
käyttäytymismalleihin, jotka lopulta tulevat olemaan heidän tuhonsa. Siksi on niin tärkeää harjoittaa
lasta tielle, mille hänen pitäisi mennä. Ilman tätä harjoitusta, hän tulee luultavimmin menemään lihan
tietä.”
”Koko tämän viestin sydän, Minun Rakkaani, on, että Minä en koskaan salli kiusauksia, joita Minä en
seuraisi Minun armollani mennä läpi ilman syntiä. Kuitenkin on joitakin, jotka ovat moraalisesti niin
pahoin pieksettyjä, että he ovat heikkoakin heikompia ja eivät voi nousta puolustamaan itseään tai
tekemään sitä, mikä on oikein. Nämä ovat niitä, jotka menevät epätoivon spiraalia alaspäin ja jokaisen
uuden lankeamisen myötä, he vihaavat itseään enemmän ja enemmän. Tällaiset ovat Saatanan
saalista. Hän ottaa heidät ohjaukseensa, tarjoten heille kaikenlaista tunnustusta ja hyötyjä, kun hän
itse asiassa on ansoittanut heidät heidän loppuelämikseen, kuin myös ikuisuudeksi. Siihen asti kunnes,
se tarkoittaa, kunnes Minä tulen ja tarjoan helle uutta toivoa.”
”Siksi maailmassa on niin kovasti raakuutta. Se alkaa köyhyyden ja hyväksikäytön toivottomuudesta ja
huipentuu kidutukseen ja murhaan. Nämä ovat köyhiä, joita Minä olen tullut pelastamaan. Sillä liian
kauan Saatana on pitänyt heitä alamaisina, pelossa, itsellään. Minä haluan kohottaa heidät ylös tästä
lantakasasta, asumaan Minun kanssani Taivaallisissa paikoissa. Tämä on Minun sydämeni mukaista
jokaiselle sielulle Maapallolla.”
”Jumalaton hylätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin Hän armahtaa
häntä ja meidän Jumalamme tykö, sillä Hänellä on paljon anteeksiantamusta.” Jesaja 55:7.
”Sillä, jos te palajatte Herran tykö, saavat teidän veljenne ja poikanne osakseen laupeuden
voittajiltaan ja voivat palata takaisin tähän maahan. Sillä Herra, teidän Jumalanne, on armollinen ja
laupias, eikä Hän käännä kasvojansa pois teistä, jos te palajatte Hänen tykönsä.” Toinen Aikakirja 30:9.
”Minä puhun nyt teille Kadotetuille… sinun ei tarvitse elää vihollistesi terrorin alla. Kun annat elämäsi
Minulle, Minä suojelen sinua. Minä nimitän enkeleitä huolehtimaan sinusta. Minä tapaan sinut joka
päivä ja ohjeistan sinut… jos annat Minulle sen ajan. Minä vartioin sinua kaikin tavoin ja suunnittelen
sinulle yllätyksiä, hyviä yllätyksiä, kutsumuksia ja lahoja, joita et koskaan tiennyt, että sinulla on.
Asioita, jotka tulevat olemaan loppumattoman täyttymyksen ja ilon lähde. Asioita, joista vihollinen piti
sinut erossa, heittämällä sinut epätoivoon ja väkivaltaiseen elämäntyyliin.”
”Tämä elämäntyyli, kun se antaa sinulle hyvin ohikiitävän vaikutelman tärkeydestä, on tyhjä ja ilman
ikuisia palkkioita. Se aiheuttaa lisää väkivaltaa, sairautta, katkeruutta ja kuolemaa. Se ei koskaan voi
tyydyttää Rakkauden tarvettasi, aitoa asiaa.”
”Kyllä, Minä tiedän kaiken sinusta ja Minä silti rakastan sinua, Minä silti haluan sinut Taivaaseen
kanssani. Kyllä, Minä tiedän, kuinka raakaa ja pimeää elämäsi on ollut, mutta Minä lupaan sinulle
kodin Minussa. Kyllä, elämisen Minun kanssani, missä jokainen uusi päivä on täynnä mahdollisuuksia,
jokainen kuukausi täynnä kasvua, jokainen vuosi yltää suurempaan ja suurempaan onnellisuuteen.”
”Sinun kuitenkin täytyy kääntyä pois pahoilta teiltäsi, joita olet seurannut koko elämäsi ja kääntää
selkäsi niille, tulla Minun luokseni ja antaa Minulle elämäsi. Minä tulen ottamaan sinua kädestä kiinni
ja johdatan sinut voittoon. Sinä tulet kukistamaan sen, mikä aina kukisti sinut aikaisemmin. Tulet

olemaan täynnä tarkoitusta ja päämäärää, kun menneessä sinulla oli vain pettymystä, vangitsemista,
sortoa ja pimeyttä ympäröimässä sinua päivä päivän jälkeen.”
”Kyllä, Minä olen tullut pelastamaan sinut, Minun lapseni. Minä olen tullut murtamaan vankeuden
ikeen, jonka alaisena olet elänyt. Olen tullut parantamaan lukemattomat haavasi, joita sydämeesi on
iskenyt. Minä tiedän, miltä tuntuu olla halveksittu ja vihattu. Minä tiedän, miltä tuntuu olla melkein
kuoliaaksi hakattu. Minä tiedän, miltä tuntuu, kun kasvoihin potkivat he, joille tarkoittaa vain hyvää.
Minä olen elänyt kaikki nuo elämän äärimmäisyydet ja kukistanut ne Rakkaudella. Ja Minä tulen
voimaannuttamaan sinut kukistamaan ja voimaantumaan Rakkaudella.”
”Minä tulen poistamaan menneen katkeruuden ja tuomitsemisen ja juoksemaan paikkaan takki
päälläsi ja sormus sormessasi. Minä olen tullut antamaan takaisin juuri sen elämän, mikä sinulta
varastettiin, kun synnyit. Kyllä, Minä tulen ennallistamaan sinut joksikin, jota et koskaan tiennyt
voivasi olla. Kyllä, Minä tulen vapauttamaan sinut! Kyllä, Minä tulen suojelemaan sinut ja tuomaan
sinut Taivaaseen Minun kanssani.”
”Kaikki, mitä sinun tarvitsee tehdä, on kääntyä Minun rakastavien käsivarsieni puoleen ja sanoa,
”Kyllä, Herra. Tänään minä annan Sinulle minun elämäni, sellaisena kuin se on; tänään minä annan
sieluni Sinulle. Anna minulle anteeksi paha elämä, jota olen viettänyt, anna minulle anteeksi se, mitä
minä olen tehnyt muille ja auta minua antamaan anteeksi se, mitä he ovat tehneet minulle. Tule
minun sydämeeni, Jeesus, ota haltuusi tämä sotku, jota minä kutsun elämäkseni. Minä annan sen
Sinulle.”
”Sano tämä, Minun lapseni, sydämestäsi ja Minä tulen halaamaan sinut ja tuomaan sinut
kunniakkaaseen uuteen tulevaisuuteen. Kyllä, Minä teen tämän lupauksen sinulle: anna Minulle
elämäsi ja Minä tulen antamaan sinulle Minun toivoni. Sokeuden suomut, katkeruuden veitset yhä
sydämessäsi, ne Minä tulen poistamaan. Minä tulen parantamaan nämä haavat ja asettamaan sinut
korkealle vihamiestesi yläpuolelle. Sinä tulet kukistamaan ja pääsemään yli menneen paholaisista ja
heidän terrorinsa ei tule enää kauhistuttamaan.”
”Tule, aseta kätesi Minun käteeni. Tule, sinä olet Minun nyt. Kävelkäämme yhdessä pois tästä
menneen vankilasta kunniakkaaseen uuden päivän valoon. Tule.”

