
142. Jeesus sanoo… Minä olen Tuhlaajapojan Isä…  

Kiitos Menetettyjen tuomisesta Minun luokseni  

MINÄ OLEN TUHLAAJAPOJAN ISÄ… KIITOS MENETETTYJEN TUOMISESTA MINUN LUOKSENI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 26. Syyskuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ” Te ette voi laskea Minun kiitollisuuttani teille, Minun Ihmiseni, sillä 

pienimmälläkin uhrauksella te vedätte muita Minun luokseni. Te ette tule koskaan tietämään sitä, 

ennen kuin Taivaassa, mitä Minulle on merkinnyt, joka kerran, kun te olette jättäneet jäljen 

peräänne, olette olleet ystävällisiä kodittomalle henkilölle, olette laittaneet lohduttavat kätenne 

kärsivän sielun ympärille, rukoilleet niiden puolesta, jotka ovat menneet harhateille. Teidän 

rakkautenne ulospurkaukset Minun puolestani ovat koskettaneet Minua niin hyvin syvästi, että jos 

te näkisitte sen, te voisitte vaivoin uskoa sitä.”  

” Mutta te saatte Minun sanani siitä tämän astian kautta, että Minä olen syvästi kiitollinen siitä, 

että te olette laittaneet omat asianne sivuun niin monta kertaa vain Minun takiani. Vain 

ollaksenne Minun kanssani, vain koskettaaksenne jotakuta Minun Rakkaudellani. On hedelmää, 

niin paljon hedelmää! Te ette voi uskoa silmiänne, ennen kuin Taivaassa, kun te näette hedelmän, 

minkä jokainen teidän pieni rakkauden eleenne ovat synnyttäneet.” 

” Minä en ole itseriittoinen Jumala, joka istuu Valtaistuimellaan ja jolla on kaikki, mitä Hän ikinä 

tarvitsee tai haluaa. Ei, Minun luonteeni ei ole ollenkaan sellainen. Pikemminkin, Minä olen 

odottava, pyytävä, vartioiva Jumala, odottaen Minun Lapsieni palaavan Minun luokseni, kaivaten 

heidän tulevan takaisin turvallisesti Minun käsivarsilleni.” 

” Minä olen Tuhlaajapojan Isä, ja sielujen paluu Minun rinnuksilleni on saanut Minut täysin 

valtoihinsa, ja heidän aikomuksenaan on ikuisesti elää Minua varten. Minä odotan, Minä kaipaan, 

Minä lähetän Minun viestinviejiäni, Minä lähetän lahjoja, Minä lähetän oikaisujani. Minä lähetän 

Minun rakkauttani lukemattomilla tavoilla joka päivä. Mutta niin harvat tunnistavat Minun hyvin 

aktiivisen läsnäoloni heidän elämissään.” 

” Kyllä, kaikista Raamatun kertomuksista, juuri Tuhlaajapojan Isä parhaiten kuvaa Minua. ( 

Luukkaan Evankeliumi 15:11-32). ”  

” Mitä Minä voin sanoa tässä… ”Kiitos teille?” No niin, sen täytyy riittää. Kiitos, kiitos, kiitos teille 

kaikesta, mitä te olette tehneet, tuodaksenne kadotetut Minun luokseni. Te ette tule koskaan 

tietämään sitä iloa, mitä te olette tuoneet Jumalallenne – ei, ennen kuin Taivaassa. Sitten hedelmä 

todellakin tulee ällistyttämään teidät. Te tulette näkemään, kuinka yksi pieni hyvä teko suodattuu 

ja valuu alas, koskettaen ei vain yhtä tai kahta – vaan satoja.”  

” Te tulette jäljittämään hyvien tekojenne jälkiä ja katsomaan, kun ne päihittävät saatanan ja 

avaavat kovettuneita sydämiä. Kyllä, te tulette huomaamaan ja riemuitsemaan hedelmästä, jota 

satoa te olette tuoneet Minulle. Ja Minä tulen toivottamaan teidät tervetulleiksi Minun 

käsivarsilleni… ”Hyvin tehty, Minun hyvät ja uskolliset palvelijani. Menkää Herranne iloon.” ( 

Matteuksen Evankeliumi 25:21.). ” 


