
1032. Jeesus sanoo…  

Odottakaa Vastoinkäymisiä & Ristiriitoja joka Päivä… Älkää lannistuko! 

HELMIKUUN 17. 2023… ODOTTAKAA VASTOINKÄYMISIÄ JA RISTIRIITOJA JOKA PÄIVÄ… MUTTA 

ÄLKÄÄ LANNISTUKO! 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Helmikuun 17. 2023. 

(Clare) Herra siunaa teidät, rakkaat Sydänasukkaat, syvemmällä ymmärryksellä ristiriitojen 

asemasta elämissämme. 

Minä haluan jakaa kanssanne, että Ezekielin sairaudessa, me olemme huolehtineet hänestä, koko 

yhteisö on huolehtinut ja joskus on ollut hyvin vaikeaa nähdä hänet kivussa ja yrittää täyttää kaikki 

hänen tarpeensa. Se on tavallaan kuin 24-tuntinen asia, se alkoi sillä tavalla, ja nyt tunnit, jolloin 

hän tarvitsee apua, ovat vähenemässä, mutta se oli ehdottomasti kärsivällisyys ja nöyryys harjoitus 

noin viime viikon aikana. Minä en aluksi ottanut sitä kovin hyvin, tarkoitan, että otin sen hyvin noin 

pari päivää, mutta kun mentiin sen pisteen ohi, aloin tulla närkästyneeksi ja häpesin itseäni hyvin 

paljon. 

Tulin rukoukseen eilen illalla ja Herra auttoi minua näkemään itseni paremmin; näkemään, että 

olin närkästynyt. En ollut ollenkaan täydellinen armeliaisuudessa, en ollut sellainen kuin minun 

olisi pitänyt olla ja pyysin sekä Hänen että teidän anteeksiantoanne, kovin huonona esimerkkinä 

olemisesta. 

Siispä, kun tulin rukoukseen kaikkein kanssa tänään iltapäivällä, jaoin heidän kanssaan, kuinka 

Herra oli tuominnut minut armeliaisuuden puutteesta, että Hän oli sallimassa tämän sairauden ja 

tämän vaikeuden ajan täydellistääkseen meidät kaikki armeliaisuudessa. Kaikki me olemme 

ottaneet vuoroja Ezekielin huolehtimisessa, ja se voi käydä aika koettelevaksi ajoittain. Kun joku 

on kivuissa ja heihin koskee, heidän ei ole helppoa kommunikoida, mitä he tarvitsevat. 

Siispä olin jakamassa heidän kanssaan sen, mitä Herra jakoi minun kanssani, että on aika kasvaa 

armeliaisuudessa. Emme voi kasvaa armeliaisuudessa ilman jonkinlaista estettä tai oppiläksyä, 

mikä saa aikaan, että työnnämme itseämme eteenpäin, ohi sen, missä olemme. Niinpä, kun tulin 

rukoukseen, Herra aloitti… 

(Jeesus) ”Se, mitä olet aistinut ja tuntenut, on totta… Tämä on sulattajan tulen puhdistuksen 

ajanjakso. Tämä on valmistelun aikaa, nähdäksenne missä teidän Kristillinen rakkautenne todella 

on. Aika hyväksyä heikkoutenne ja puutteenne, niin että voitte tulla Minun luokseni täysin 

nöyrtyneinä ja rehellisinä siitä, mitä teiltä puuttuu, pyytäen Minun armoani täydellistämään teitä.” 

”Minun kallisarvoiseni, kukaan ei todella tiedä sielujensa tilaa, kunnes heitä koetellaan 

äärimmäiselle rajalleen asti. Silloin heikot paikat paljastetaan ja taivaallinen lääke on jaettu 

täyttämään ne. Siispä, tässä me olemme suuren haasteen ja pulman kanssa, minkä Minä olen 

järjestänyt teille, kasvaaksenne rakkauden syvyydessä ja leveydessä.” 

”Tässä maailmassa olevien rakkaus himmenee vastoinkäymisissä, mutta ei Minun Morsiameni 

(rakkaus). Vastoinkäymisessä hän loistaa ja vetää luokseen tarvittavat armot, aidolla 

nöyryydellään, kun hän tavoittaa armeliaisuutensa rajoja ja epäitsekkään huolenpitonsa rajoja. 

Vastoinkäyminen on hyvä hänelle ja kasvattaa häntä Minun kuvakseni ja Minun kokooni.” 

”Rakkaat, kuinka te ikinä odotatte kasvavanne ilman, että on esteitä voitettavana? Näin me 

teemme asiat… teille on annettu armo kohdata heidät ja nähdä mitä tarvitaan ja sitten teille on 



annettu armo kukistaa ne. Tällä tavalla te opitte kaikki osatekijät elämän, kuoleman ja pyhyyden 

vuorovaikutussuhteista. Ilman näitä mahdollisuuksia teistä tulisi hengellisiä sohvaperunoita.” 

”Sydänasukkaat… Kuka tahansa teistä, joka haluaa tulla osaksi siitä, mitä Minä olen tekemässä 

näiden köyhien, epäsiistien sielujen kanssa ympäri maailman, odottakaa kohtaavanne 

vastoinkäymisiä ja ristiriitoja joka päivä. Te olette ilmoittautuneet siihen, enkä Minä tulen 

haaskaamaan aikaa valmistellessani teitä. Kyllä, se tulee olemaan epämukavaa, mutta kuka ikinä 

kasvaisi muutaman tuuman ilman hieman kipua? Näin asiat ovat, kun elätte Minun Sydämessäni, 

jokainen on oppimisen pikaraiteella, ketä he ovat Minussa ja mihin he ovat kykeneviä Minun 

armollani.” 

”Siispä, yrittäkää olla lannistumatta näiden kasvavien kipujen kanssa, pikemminkin toivottakaa ne 

tervetulleiksi välttämättöminä pyhyydessä kasvamisen oireina, ja omaksukaa ne kiintyneesti, niin 

kuin Minä hyväksyin ikioman ristini. On olemassa monia asioita opittavina ja olette nopeutetulla 

luokalla, koska ajat ovat nopeutetut pahuudessa, kun maailman, sellaisena kuin me sen 

tunnemme, loppu on tulossa lähelle. Siispä, ymmärtäkää, että nämä vastoinkäymiset eivät ole 

merkki, että olette Minun tahtoni ulkopuolella, pikemminkin ne ovat merkki Minun 

suosionosoituksestani, kun Minä vedän päällenne monia lahjoja, täydellistääkseni ne.” 

”Te voitte havaita, että voitte riemuita jopa enemmän, kun tiedätte, että nämä ristiriidat ovat 

merkki Minun suosionosoituksestani elämissänne. Käsitelkää niitä huolella ja oppikaa niin paljon 

kuin voitte jokaisessa tilanteessa, tietäen, että ne ovat välttämätön paha, varustamaan teidät 

kukistamaan itsenne ja vihollisenne.” 


