
374. KULTAISET VUODET & PARAS VIINI  

Jeesus puhuu kultaisista Vuosista & Parhaasta Viinistä 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Elokuuta, 2016. 

Olkoon Herramme Jeesuksen suloinen läsnäolo meidän kaikkien luona! 

Herralla oli jotakin mielenkiintoista puhuttavaa. Kun aloitin rukoushetkeni, sanoin, ” Herra, olenko 

tulossa penseäksi, haaleaksi? ” Koska minä olin niin alamaissa. 

Ja Hän sanoi… ” Ei, et ole haalea… mutta sinusta voisi tulla sellainen. ” 

Minä ajattelin, ” Voi, voi, en halua sitä! ” No, mikä minua vaivaa?  

Hän vastasi… ” Kukaan ei sanonut, että kärsiminen olisi helppoa. Sinä halusit rukoilla Herra 

Trumpin puolesta. Näissä pyynnöissä on hintalappu, Minun rakkain. Minä tiedän, että sinä olet 

heikko, Minä en lue sitä sinulle viaksi. Tunnen sympatiaa sinua kohtaan, Minä välitän sinusta, 

Clare. Minä tiedän sinun viitekehyksesi. Sinä haluaisit ottaa maailman harteillesi, kunnes tiedät 

mitä se maksaa. Vain Minä olen kykenevä ottamaan maailman harteilleni, rakkain. ” 

” Nämä kivun jaksot eivät kestä niin kauan. Jos vain kestät Minun kanssani niiden aikojen läpi, 

hedelmät tulevat olemaan ihmeellisiä. Olet valinnut kantaa ristiä tämän miehen puolesta. Olet osa 

ryhmää, joka kantaa heidän ristiään, ja Minä voimistan sinua. Vaikka se ei ole helppoa, se ei ole 

jokapäiväistä kärsimistä. ” 

Mitä minä kerron Sinun Sydänasukkaillesi, Herra? Koska olen nyt pari kertaa jäänyt vaille viestiä 

heille. 

Hän vastasi… ” Rehellisyys on parasta. Kerro heille, että olet haukannut vähän liian ison palan ja 

tee siitä viesti samalla. Ole aina rehellinen. Niin, että he ymmärtävät. Esirukoilemisessa on 

hintalappu. Minä olen opettanut sinulle sen aikaisemmin ja he tulevat ymmärtämään sen 

ahdingon, jolle asettavat itsensä alttiiksi esirukoilemalla. Niin paljon inspiraatiota menetetään, 

koska tätä ei opeteta. Niin monesti sielut lannistuvat, koska sairastuvat tai eivät voi tehdä sitä, 

mitä tuntevat, että on heidän tehtävänsä Minua varten. ” 

” Tämä myös on itsessään kärsimys, suuri kärsimys. ”  

Kyllä, Minä tunnen oloni tosi huonoksi, kun välistä jää päivä tai pari. Se on kauheaa.  

Hän jatkoi… ” Kuitenkin, kun nämä taakat nostetaan, on runsaasti aikaa jatkaa ja saattaa loppuun, 

se mitä oli aloitettu Minua varten tai Minun kanssani. ” 

” Nyt, Minun viestini tätä iltana koskee näitä vapaaehtoisia kärsimyksiä, että vuorten siirtäminen 

maksaa aina ja kuitenkin uhkat tätä miestä kohtaan ovat vuoria. Kuitenkin, koska Minun 

Morsiameni ovat uskollisia rukoilemaan, nämä tullaan välttämään. En tahdo lannistaa heitä tai 

heidän olevan tietämättömiä siitä, että jokainen pieni tai suuri risti tuo palkinnon. ” 

” Aivan kuten Minun Ristini toi pelastuksen ihmiskunnalle tietystä pimeästä kohtalosta, aivan yhtä 

varmasti kuin mitä se tapahtui, on palkintoja heille, jotka kantavat näitä kipuja ja epämukavuuksia. 

Ehkä ei ole olemassa mitään niin lamauttavaa, kuin tuntea olonsa hyödyttömäksi ilman 

päämäärää. On houkuttelevaa ajatella, että ihmiset, jotka ovat vuoteenomia ja 

vanhuudenheikkoja, että heillä ei olisi muuta tarkoitusta elämässä, kuin vain maata ja rapistua. ” 



 ” Minä olen järjestänyt sen niin, että mitä vanhemmiksi te tulette, sitä lähemmäksi Taivasta te 

tulette. Päivittäisten puuhien kiireinen työ otetaan teiltä pois ja toiset ottavat sen taakan. Te, 

puolestanne, olette vapaita paneutumaan mysteereihin ja kauneuteen, jotka löytyvät Minun 

käsittämättömästä tahdostani ja suhteesta Minuun ja se on syvempi kuin koskaan ennen. ” 

” Kuinka kaunista se onkaan, kun on niin paljon vapaata aikaa Minua varten! Kuitenkaan niin 

harvat ymmärtävät elämänsä myöhempiä vuosia. Monesti heidän epäonnistumisensa lannistavat 

heidät, eivätkä he voi nähdä menneen yli. Hieman tervettä syyllisyydentuntoa on hyvä asia, mutta 

jos joka päivä pommitetaan arvottomuudella, se ei ole lähtöisin Minusta. Mieluummin, nyt teillä 

on kykyä ja aikaa katsoa maailmaa, kuten sellainen, joka ei enää ponnistele siellä. ” 

” Tästä näkökodasta katsottuna, te voitte rukoilla lastenne ja läheistenne puolesta. Viimeinkin 

näette elämän sellaisena kuin se on. Te näette turhuuden ja tuulen tavoittelun ja kuinka 

ailahtelevaa tavaroiden, aseman ja kauneuden tavoittelu on. Kuitenkin Minua surettavat he, jotka 

eivät voi nähdä mitään muuta kuin ohi menneen elämänsä heijastuksen. He jähmettyvät tähän 

asenteeseen, eivätkä voi nähdä kaikkia niitä mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään lähellään. 

Oikein käsiteltynä, tämä voi olla todellakin elämänne rikkainta aikaa. Enkö tarjonnutkin parhaan 

viinin viimeisenä? Kyllä, sillä on paljon merkitystä, kuten olette oivaltaneet elämässänne. ” 

” Jotkut teistä, Minun Morsiameni, ovat ottaneet maailman umpikuja näkemyksen viimeisistä 

vuosistanne, mieluummin kuin näkisitte sen kultaisena mahdollisuutena palvella Minua. Kuinka 

ihanaa on ottaa vastaan toimeksianto Taivaasta, kun vuosien viisaus on korkeimmillaan. Minä niin 

haluan teidän ymmärtävän, kuinka voimakkaita te olette nyt. Ei ole niin kuin silloin, kun olitte 

nuorempia ja ympäröityjä maailma aktiviteeteilla. Nyt teillä on mahdollisuus vetäytyä muiden 

vaatimuksista, ottaaksenne toimeksiantoja Taivaasta. Nyt teillä on paljon enemmän voimaa ja 

kykyä vaikuttaa toisiin kuin ikinä ennen elämissänne. Te olette kaukana hyödyttömistä. ” 

” Jälleen, Saatana on alentanut ne viimeiset vuodet ajan ja rahan hukaksi, muiden, enemmän 

tuottavien ihmisten vuoksi yhteiskunnassa, koska te olette niin uhkaavia. Teidän kokemuksenne ja 

kykynne arvioida tilanteita on erittäin uhkaavaa ja paras keino estää teitä käyttämästä tätä 

kykyänne on vakuuttaa teille, että olette hyödyttömiä. Eikö Minun Sanani todistakin Iän mukana 

tuomasta Viisaudesta? ” 

 ” Ei, te olette valmistuneet kiireisestä elämästä ja olette nyt varustettuja esirukoilemaan ja 

jakamaan viisautta nuoremmalle sukupolvelle. Mikä tragedia kulttuurissanne, että ikää ei 

arvosteta viisautena ja kykynä ohjata nuorempien elämiä! Niin paljon on menetetty 

kulttuurissanne tekemällä se nuorekkuuden ja taloudellisen hyödyn kulttuuriksi. Kun ne 

mahdollisuudet loppuvat, mitään ei ole jäljellä. Ja epäonnistumisen ja arvottomuuden 

mukaansatempaava tunne käy uhrien päälle, jättäen heidät kasaan vanhenemaan, mätänemään ja 

kuivamaan. ” 

” Kun he voisivat dynaamisesti johtaa rukoilu toimintoja ja rukoilla nuorempien sukupolvien 

puolesta, ollen aina paikalla ohjaamassa ja neuvomassa. Tässä on tämän ja muiden kanavien hyvä 

puoli: vanhemmat ovat täällä vastaamassa kysymyksiin ja rukoilemassa ja rohkaisemassa. Kuinka 

ihmeellistä se on? Monilla ei ollut mahdollisuutta vanhempien viisauteen, kun he olivat kasvuiässä 

ja nyt he eivät tunnista sitä todellista lahjaa mitä he ovat nuoremmalle sukupolvelle. ”  

No niin, se oli Hänen viestinsä loppu, koska minä aloin nuokkumaan siinä vaiheessa, ja minun 

täytyi lähteä nukkumaan. Eilinen oli todella intensiivinen päivä kipuineen, se on varmaa. Siis, 

antakaa minulle anteeksi rakkaat, että en ole voinut pysyä viestien tahdissa. Mutta me olemme 

saamassa tahdista kiinni.  



Tietäkää, että Herra on rohkaisemassa teitä käyttämään mitä tahansa taito tasoa teillä on. 

Erityisesti ne teistä, jotka ovat ikääntyneitä. Ja jos tiedätte jonkun, joka on vanhempi, tai 

ikääntynyt – saada heidät jotenkin käyttämään internettiä. Kirjasto tarjoaa kaikennäköisiä 

aloittelija tason kursseja ihmisille, että he ymmärtäisivät, mistä siinä on kyse. 

Siispä, pyydän, rakkaat. Käyttäkää hyvin se aika, mitä teillä on jäljellä. Ja tietäkää, että ne teistä, 

jotka ovat korkeassa iässä, teillä on niin paljon tarjottavaa nuoremmalle sukupolvelle. Olkaa läsnä 

heille. Kuunnelkaa heidän itkujaan ja muistakaa aikaa, jolloin teillä oli samoja ongelmia. Ja tehkää 

parhaanne antaaksenne heille vastauksia ja rukoilkaa heidän puolestaan.  

Ja tässä on lyhyt sydämen vetoomus minulta ( Jackieltä )  

Tällä kanavalla on runsaasti tilaa tehdä se. Valitettavasti meidän täytyi sulkea kommentit, koska 

meillä ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi aikaa jäljellä vakavasti vastataksemme kaikkiin kysyttyihin 

kysymyksiin. Meillä on monia ihmisiä täällä kanavalla, jotka haluaisivat kysyä kysymyksiä ja saada 

vakavia vastauksia joltakin, joka on omistautunut Herralle ja rakastaa Hänen opetuksiaan tällä 

Kanavalla, mutta me tarvitsemme omistautuneita sisaria ja veljiä, jotka ovat olleet kanssamme 

jonkun aikaa ja tunnistaneet Herran Työn tällä kanavalla ja ovat myös kuunnelleet useimmat 

Hänen Viesteistään. Jos tunnet, että tämä on jotakin, jossa voisit palvella Herraa ja veljeäsi, 

pyydän, anna meidän tietää siitä tässä kommentti osiossa. Me odotamme innolla kuulevamme 

teistä… 

Ja me yhä etsimme kääntäjiä ja heitä, jotka voisivat lainata ääntään, palvellakseen Herraa ja 

sisariaan ja veljiään. Pyydän, vierailkaa nettisivullamme jesus-comes.com, siellä on lisätietoja. 

Herra siunaa teitä kaikkia, rakkaat Jeesuksen Sydänasukkaat.  


