
333. Jeesus selittää: Nämä osat ja hetkelliset Kärsimykset 

TEIDÄN OSANNE & HETKELLISET KÄRSIMYKSET  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Kesäkuuta, 2016. 

( Clare ) Jeesuksen Rohkeus ja Voima olkoon meidän tänään, rakkaat Sydänasukkaat.  

Toukokuun 21.päivänä tänä vuonna Jeesus varoitti meitä kaikkia opetuksessa… ”Teille suunniteltu 
Risti Minulta (Jeesukselta),” että me olimme tulossa uuteen koettelemusten ja harjoittamisen 
vaiheeseen, kun Hän oli auttamassa meitä edistymään pyhyyden uudelle tasolle.  

Tässä on se, mitä Hän sanoi… ”Tulee olemaan testejä ja koettelemuksia tulevina päivinä. Monia 
testejä ja koettelemuksia. Te olette tulossa uudelle tasolle, kiipeämässä tavallaan uudelle vuorelle. 
Monia tullaan koettelemaan uusilla tavoilla, sillä kun menemme eteenpäin, täytyy olla edistymistä. 
Teidän täytyy aina omaksua enemmän ja enemmän pyhyyttä, kärsivällisyyttä, nöyryyttä ja 
sinnikkyyttä. Nämä ovat asioita, jotka pätevöittävät teitä edistymään Minun palveluksessani. Kun te 
hoidatte yhden tason hyvin, Minä autan teitä edistymään uusiin haasteisiin, valmistellaksenne teitä 
uusia armoja varten.”  

”Minä tulen olemaan kanssanne kaikessa tässä. Se on Minun ja sielujen pelastuksen kunniaksi. Te 
tiedätte, että Minä en koskaan tuhlaa mitään. Muistakaa, kaikki on Minun käsissäni, eikä kyse ole 
teistä – vaan Minun agendastani. Ja armot tulevat virtaamaan kuin joki.”  

”Sinun pieni katraasi myös tulee edistymään pyhyyden tavoissa. Ei tule olemaan päivääkään, missä ei 
olisi sen erikoisia haasteitaan. Ennalta varoitettu on ennalta aseistettu. Minä toivon, että te kaikki 
pysyisitte yhdessä ja olisitte toinen toisianne tukevia. Tämä on Minun lopun aikojen armeijani merkki. 
Veljellinen Rakkaus. Sillä miten kauan ikinä täällä olettekin, Minä haluan teidän edistyvän pyhyydessä, 
Minun Morsiameni.”  

”Tulee olemaan runsaasti tilaisuuksia. Muistakaa… kyse ei ole varallisuudesta, suosituimmuudesta, 
eikä vallasta, vaan oikeamielisyydestä, rauhasta ja ilosta Minun Pyhässä Hengessäni, korruptoituneen 
ja haasteellisen maailman keskellä.”  

”Riemuvoiton hetket tulevat olemaan palkitsevia ja Minä tulen palkitsemaan jokaisen runsaasti Minun 
läsnäoloni suloudella. Lähtevien lukumäärä tulee putoamaan, kukaan ei voi kiistellä veljellistä 
rakkautta ja päämäärän yhtenäisyyttä vastaan.”  

( Clare ) Ja se oli viestin sen osan loppu.  

No niin, uskollisena Hänen sanalleen, aivan samana päivänä, kolme viikkoa sitten, se alkoi tosissaan. 
Ajattelin itsekseni, ”Todella, Herra… näin pian? Emmekö me voi alkaa muutaman päivän päästä? On 
niin mukava olla ilman taistelua!” Tyypillisesti… En koskaan kuullut Hänen vastaavan siihen tyhmään 
kysymykseen.  

Siispä, mitä meillä on ollut meneillään, lyön vetoa, että te kaikki olette kysymässä? Taistelu taistelun 
jälkeen ja sen jälkeen taistelu, sitä on meneillään. Ja kaikille teille uteliaille Satanisteille, kyllä, on ollut 
rankkaa… mutta nyt me olemme vahvempia ja Jumala aina käyttää teidän kirouksianne tuomaan 
siunauksia.   

Meitä muovataan Kristuksen kuvaksi, verisine kruunuineen ja kaikki, niin että Hän helposti tunnistaa 
Hänen Morsiamensa, kun Hän tulee. Sillä aikana, meillä on uudet miekat, kilvet ja mahtavia sota-
aseita kukistaa varustuksia. Ja lahjoja tuoda uusia käännynnäisiä, koska Meidän Herramme aina 



käyttää meidän kärsimystämme lisätäkseen Jumalan Valtakuntaa. Marttyyrien veri on kirkon siemen. 
Siispä, ei väliä, kuinka säälittävältä minä saatan kuulostaa… Jumala on mahtava ja Hän on 
valtaistuimellaan! HalleluYah! 

Ja se on yksinkertaisesti teidän muistuttamiseksenne, Sydänasukkaat, yksikään teitä vastaan 
muodostettu ase ei tule menestymään, vaan pikemmin rakentaa teitä pyhyydessä ja tuo lisää sieluja 
Valtakuntaan.  

Meidän kärsimystemme luonne? Minä tiedän, että kaikki teistä voitte samaistua tähän, koska Herra 
sanoi, että me kaikki kokisimme sen. Minun täytyy sanoa, että kaikki tämä huolien lisääminen on siksi, 
kun vihollinen tietää, kuinka vähän aikaa hänellä on jäljellä, ennen kuin kirkko siirretään. Ja Herra on 
työskentelemässä kovasti, meidän yhteistyöllämme tuodakseen kääntymyksiä. Ei mikään, mitä me 
olemme kärsineet, ei edes pahimmat nöyryytykset, ole menneet tuomatta vakoittain täynnä hyvää 
hedelmää.   

Siispä, nyt Herra haluaa jakaa jotakin kanssamme…  

Herra aloitti… ”Clare, jokaisesta asiasta, jota sinä ja Ezekiel olette kärsineet, Minä olen tuonut 
kymmenkertaisen sadon. Joka ikinen kärsimys on johtanut runsaaseen satoon Jumalan Valtakunnan 
hyväksi. Minä kerroin teille nämä asiat etukäteen, Minun Morsiameni, koska Minä pystyin näkemään, 
mitä oli tulossa. On niin tärkeää teille, ottaa tämän kaltaiset varoitukset vakavasti ja muistaa ne 
taistelun rähinässä, niin että te ette lannistu. Minä olen nähnyt teidän kaikkien taistelevan 
pitääksenne uskonne. Minä olen nähnyt teidän kaikkien uupuvan loppuun taistelussa. Mutta Minä 
olen tässä kertomassa teille, että loppu on tulossa. Tohdinko Minä sanoa pian? Ei, En usko, että 
sanon. Minä vain lupaan teille, että loppu on tulossa.”  

”Se, mitä Clare ja Ezekiel ovat kärsineet, on vain murto-osa niiden kärsimyksestä, jotka on siirretty 
pois kotoaan ja he ovat menettäneet kaiken: lapset, aviomiehet, vaimot. Pyydän, laittakaa asiat 
järjestykseen. Teidät yhdistetään perheittenne kanssa Taivaassa, mutta toistaiseksi, ainakin te olette 
yhä kykeneviä pysymään lämpimässä ja tulla ravituiksi ja saada hoitoa, kun olette sairaita. Vaikka 
Minä todella haluan olla teidän ensimmäinen turvautumisenne sairaudessa. Mutta Minä haluan 
kunnioittaa teitä siitä, että te olette SEISOMASSA, te ette romahda. Te ette heristä nyrkkiänne 
Minulle, vaikka paholaiset ovat kiusoitelleet sillä reaktiolla. Te pitäydytte uskon lahjassa ja tuette 
ristejänne, teille suunniteltuja ristejä, jotka Minä olen suunnitellut erityisesti teitä varten, tietäen 
teidän vahvuutenne, heikkoutenne ja kuinka paljon te luottaisitte Minuun.”  

”Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä 
runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen 
ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä 
ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, 
meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta 
näkymättömät iankaikkisia.” Paavalin Toinen Kirje Korinttolaisille 4:15-18.  

”Muistakaa nämä sanat, Minun Kyyhkyni, ettekä te tule lankeamaan taistelussa. Eläkää näiden 
sanojen mukaan, ettekä te tule pelkäämään mitään pahaa ja te tulette saamaan korkeat arvosanat, 
kun tilikirja viimein luetaan. Muistakaa: ei ole olemassa mitään, joka teitä kohtaa, mitä Minä en olisi 
sallinut erityisestä syystä ja kaikissa tapahtumissa, Minä olen kontrolloimassa. Etsikää Minun Henkeni 
inspiroimaa vastausta ja te tulette kantamaan Voiton Kruunua. Te olette työtovereita Minun 
viinitarhassani. Jokainen kärsimys, jokainen teko tulee tuomaan korkealuokkaista satoa määrätyllä 
ajalla.” 


