
451. Jeesus sanoo… Tarraudu Minuun, Minun Morsiameni 

TARRAUDU MINUUN MINUN MORSIAMENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Tammikuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”On aina Minun iloni antaa Minun Morsiamelleni parempia lahjoja. Mutta 

ihmissydämen tuntien, Minun täytyy valmistella itseni hänen ihastukseensa niitä kohtaan ja 

todennäköisyyteen, että ne tulevat vetämään hänet pois Minun luotani. Ja niin on ihmissydämen 

laita… ailahtelevainen kun se on. Mutta ennemmin tai myöhemmin hän väsyy jopa lahjoihin ja 

kaipaa takaisin Minun odottaville käsivarsilleni. Silloin Minä nappaan hänet ja kauhon hänet 

takaisin Minun povelleni.” 

 ”Oi rakkaat, Minä odotan teidän ajatustenne harhautuvan näihin ihmeellisiin lahjoihin, joita te 

ette koskaan kuvitelleet saavanne. Kuinka Minä rakastan yllättää teidät ja ympäröidä teidät ilon 

tulvalla parannuksista ja pahasta päästämisistä, jotka tulevat niiden seurauksena.”  

”Mutta nämä lahjat ovat Viinipuussa pysymisen hedelmiä. Ja kaikki se, mikä virtaa oksista, 

kuoresta, haaroista ja juurista, on tarpeellista tuottamaan makeita, täyteläisiä rypäleitä. Kuvitelkaa 

suurta rypäleterttua, joka on juuri tulossa täyteyteensä, mutta hedelmien paino saa haaran 

napsahtamaan, ei koko matkalta vaan osittain. Nyt terttu on ilman täyttä ravinnon hyötyä 

Viinipuusta; sen ravinto on vähentynyt.”  

”Rypäleet, jotka olivat täyteläisiä, mutta yhä kypsymättömiä ja hieman happamia, alkavat nyt 

kuihtumaan ja lopulta, vain muutaman päivän päästä, rypäleet eivät enää muistuta rypäleitä, vaan 

rusinoita, jotka roikkuvat veltossa viinipuussa.” 

”Niin on myös teidän kanssanne, Minun Morsiameni. Ellette te pidä yllä tervettä yhteyttä Minuun, 

teidän rypäleenne happamoituvat ja alkavat kuihtumaan. Te ette voi ylläpitää sen tason antamista, 

jos te ette vastaanota ensin. Minä tiedän, että kiusaus juosta ympäriinsä palvelemassa muita on 

suuri, erityisesti uusien lahjojen kanssa. Mutta te tulette juoksemaan vain tietyn matkan, ilman 

että syvennätte yhteyttänne Minun kanssani, hyvin lyhyen aikaa.” 

”Pyydän, ylistäkää ja viipyilkää Minun läsnäolossani ensin. Pikemminkin kuin, että olisitte 

innokkaita asettumaan työntekoon, olkaa innokkaita viipymään kauemmin, kunnes tiedätte, että 

Minä kutsun teitä aloittamaan päivänne. Tarrautukaa Minuun, Minun Morsiameni, Tarrautukaa 

Minuun ja löytäkää enemmän iloa Minun läsnäolostani kuin kaikkien maailman sairauksien 

parantamisesta.” 

”Teitä e voida johtaa harhaan tällä sydämen asenteella. Mutta teidät voidaan helposti manipuloida 

väsymykseen ja loppuun palamiseen, olemalla liian innoissanne aloittamaan päivänne… 

menemään etsintäretkille, niin sanoakseni, ottamaan haasteen vastaan ja taistelemaan voittoisasti 

ulkoisia vihollisia vastaan. Mutta muistakaa, te olette oman itsenne pahin vihollinen. Saatana 

lukee teitä kuin kirjaa, niin tekevät hänen demoninsakin ja he tietävät tarkalleen, kuinka saada 

teidät karkaamaan rukouksesta. Mutta jos te vastustatte ryntäämällä toimintaan, heillä on paljon 

vaikeammat ajat.”  

”Kuitenkaan ei ole kyse ainoastaan vihollisesta, Minun rakkaat. On kyse myös Minusta. Minä 

haluan tulla halutuksi enemmän kuin mikään lahja, jonka Minä voin antaa teille. Minä haluan olla 

teidän kaikkenne. Minä olen loukkaantunut, kun te ajattelette muita rakastajia, kun me olemme 

yhdessä. Minä kaipaan Marioita, jotka etsivät vain istuakseen Minun jalkojeni juuressa ja 

juodakseen Minua sisään.”  



”Älkää huolehtiko, Minä saatan tietoonne, kun on aika toimia… ”Sillä iloiten te lähdette ja 

rauhassa teitä saatetaan; vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne ja kaikki kedon 

puut paukuttavat käsiänsä.” Jesaja 55:1 


