
59. Jeesus sanoo…  

Minun Morsiameni, Minä siunaan teidät Minun aistittavalla Läsnäolollani  

MINÄ SIUNAAN TEIDÄT MINUN AISTITTAVALLA LÄSNÄOLOLLANI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 29. Huhtikuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ”Clare, Minä en ole hetkeksikään jättänyt sinua. Sinä et ole tehnyt mitään 

ansaitaksesi sen, mitä vihollinen valehtelee sinulle. Sitä paitsi, enkö Minä kertonut sinulle, se ei 

perustu sinun suorittamiseesi vaan Minun uskollisuuteeni pitää Minun sanani? Hmm?”  

( Clare ) Sinä olet täällä – Sinä puhut minun kanssani?  

( Jeesus ) ”Minä olen.”  

( Clare ) Oi kiitos Sinulle Herra.  

( Jeesus ) ”Minun hyvin pieni ja hauras lapseni, etkö sinä tiedä, että sinulla ei ole omaa 

oikeamielisyyttä, vaan kaikki on annettu sinulle? Ja jos pidät sen, sinä tulet kasvamaan 

pyhyydessä?”  

”No niin, se on totta. Katsohan, Minä vierailen jokaisen Minun Morsiameni luona armojen kera ja 

suurin osa ottaa ne vastaan, mutta hyvin harvat jatkavat niiden pitämistä tai moninkertaistamista. 

Minä vierailen armon kera ja Minä vierailen vastoinkäymisten kera – tavallisesti vastoinkäymisen 

aikana armoja menetetään.”  

( Clare ) Mutta entä ne voiton hetket, kun paholaiset seulovat meitä ja yrittävät ottaa pois sen, 

mitä me juuri voitimme?  

( Jeesus ) ”Se myös on mahdollisuus. Se voi mennä kummin vain, yksi tapa on menettää voiton 

jälkeen, toinen on vastoinkäymisen aikana. Kun Minun Morsiameni ei ota vastaan haasteita ja 

testejä, joita Minä annan hänelle, hän menettää armoja. Kun hän tulee itsevarmaksi voiton 

jälkeen, hän voi menettää armon.”  

”Kyse on Minuun takertumisesta tai omillaan vaeltamisesta, omassa tahdossanne. Siksi Minä olen 

niin tarkka teidän kanssanne, että pysytte Minun tahdossani kaikkina aikoina. Minä haluan teidän 

sisältävän aarteen, jonka Minä olen antanut teille, niin että te voitte tuhlata sitä sieluille. Mutta jos 

elävät vedet vuotavat ulos, ennen kuin te pääsette heidän luokseen, no niin… sitten kannunne on 

tyhjä. Sinä tiedät, miltä tuntuu, kun kannu on tyhjä, etkö tiedäkin.”  

( Clare ) Oi, on niin hyvin surullista nähdä muiden kärsivän ymmärryksen puutteesta ja haluaa 

auttaa heitä – mutta ei ole sitä ymmärtämystä, mitä he tarvitsevat. Jopa viime aikoina Herra, 

ihmiset tulevat luokseni ja heillä on kysymyksiä Sinulle ja en tunne itseäni päteväksi kysymään tai 

vastaamaan heille.  

( Jeesus ) Sinä olet kysynyt Minulta tästä pätevyydestä ja se on tulossa. Mutta sinun roolisi 

Ruumiissa on paljon tärkeämpi, kuin kysymyksiin vastaaminen. Minä en halua sinun koskaan 

uppoavan siihen. Minä haluan sinun opettavan heille, kuinka saada omat vastauksensa, Clare. 

Tämä on paljon tärkeämpää ja elintärkeää Minulle.” 

 ”Oi rakkaat, älkää kuormittako häntä kysymyksillä! Etsikää Minua ja Minä tulen vastaamaan 

teidän kysymyksiinne. Teistä kaikki ne, jotka ovat seuranneet Minua läheisesti tämän astian 

kautta, olette niin lähellä läpimurtoja Minun kuulemisessanne ja näkemisessänne. Älkää antako 

periksi, älkää uupuko loppuun, älkääkä antako periksi epäuskolle tai lannistumiselle. Ne ovat 



teidän pahimmat vihollisenne. Saanko Minä sanoa, että laiskuus on osa ongelmaa? Teidän täytyy 

painaa päälle, ne, jotka etsivät Minua koko sydämistään, he tulevat löytämään Minut. Etsikää 

Minua ja eläkää elämää, jota Minä olen luvannut teille – runsasta elämää ja yhteyttä Minun 

kanssani, oikeamielisyyttä, rauhaa ja iloa, Minun kumppanuuteni hedelmiä. Luottamus, rohkeus, 

kasvu armeliaisuudessa, nöyryydessä – nämä ovat Viinipuussa pysyvien rypäleiden makeita 

aromeja.”  

”Katkeruus, kauna, latteus – ne ovat ilman todellisen Viinipuun ravintoa tuotettuja rypäleitä. Kun 

Minä elän teissä ja te elätte Minussa, rypäleet, joita me tuotamme yhdessä, pursuvat ravinteita ja 

aromia. Se on yhteinen yritys, Minun käteni työskentelevät teidän käsienne kautta. Minun jalkani 

teidän jalkojenne kautta, Minun sydämeni lyö teidän sydämenne kautta ja kaikki se on Jumalallista 

ja se, mikä vaikuttaa mahdottomalta teille, tulee täyttymiseen. Kaikki, mikä aikaisemmin on ollut 

teidän ulottumattomissanne, on nyt luonnollinen tosiasia, virraten muille sieluille, joilla on Minun 

nälkäni ja janoni.”  

”Kun alatte nähdä näitä palkkioita… uuden maaperän viljeleminen, uusien siementen 

istuttaminen, uuden hedelmän sadonkorjuu –riemuitkaa suuresti, sillä suuri on palkkionne 

Taivaassa. Minä olen kaivannut yhteisiä yrityksiä Minun Ruumiini kanssa, mutta niin harvoilla on 

uskoa ja kestävyyttä jatkaa uskomista, jopa kun maaperä näyttää kovalta ja hedelmättömältä. Siksi 

periksiantamattomuus on niin kovin tärkeää. Kun te työskentelette Minun kanssani, te ette aina 

näe tuloksia välittömästi, mutta te tunnette syvän tyydytyksen, siitä että yhdessä me olemme 

kyntäneet ja istuttaneet ja uskon mukaan tulee olemaan sadonkorjuu.”  

”Joka päivä on uusi mahdollisuus työskennellä yhdessä Minun kanssani. Teidän horjumaton 

Rakkautenne Minun kohtaan saa teidät palaamaan takaisin päivä päivän jälkeen käyttämään 

lannoitetta, viljelemään maaperää ja odottamaan sadonkorjuuta – tietäen, ettei mikään, mitä te 

olette tehneet Minua varten, ole ollut turhaa, kaikki tulee tuomaan hedelmää aikanaan.”  

”Siispä, älkää uupuko loppuun. Jopa tänä myöhäisenä hetkenä, odottakaa iloista sadonkorjuuta, 

odottakaa täyteläisiä rypäleitä ja hienoa Viiniä – kaikki tämä on tulossa, jos te jatkatte nimitetyissä 

töissänne, ettekä uuvu loppuun käsillä oleviin tehtäviin.” 

 ”Minä tiedän, että sinä olet väsynyt, Clare – siedä Minua vielä hiukan pidempään. Minä tulen 

vastaamaan sinun rukoukseesi koskien aikatauluasi… mutta sinun Minun kallisarvoiseni… ”täytyy 

totella.” (me sanoimme sen samanaikaisesti) Vihollinen järkeilee kanssasi ja sinä hupsu… sinun 

itsetuntosi rakastaa kuunnella… ”oi vain vähän surffailua… virkistystä kovan illan työn jälkeen”.”  

( Clare ) Uh… olen pahoillani Herra, se on minun oma vikani.  

( Jeesus ) ”Kyllä, sinulla on tapana innostua liikaa.”  

”Vielä yksi asia, jonka Minä haluan Minun Morsianteni tietävän. Minä olen kunnioittanut teidän 

rukouksianne Claren puolesta, Minä olen ladannut varaston täyteen palkkioita teillehänen 

tukemisestaan, että hän voi jatkaa eteenpäin. Aina kun te rukoilette palvelijan puolesta, Taivaassa 

te tulette saamaan sen palvelijan palkkioita. Te tulette sanomaan Minulle, ”Mistä tuo tuli, en minä 

tehnyt tuota?” ja Minä tulen sanomaan teille, ”Te rukoilitte sen palvelijan puolesta ja siksi te jaatte 

palkkion.” Se on mysteerio, mutta ei yksikään ajatus, ei yksikään aikomus mene palkitsematta 

Minun edessäni. Minä näen sydämen kätketyt asiat, Minä näen rakkauden ja huolenpidon ja Minä 

palkitsen teidät siitä, mitä Minä näen.”  

”Ja monet teistä ovat nyt alkamassa tulla omiinne, lävistämällä verhon ja toivottamalla 

tervetulleeksi Minun aistittavan läsnäoloni elämissänne. Te olette alkamassa nähdä, juuri kuinka 



todellinen paikka on, jonka Minä olen valmistellut teille. Te olette alkamassa tuntea Minun 

halaukseni lämmön ja turvallisuuden, vain koska uskoitte. Jatkakaa uskomista, älkää salliko 

vihollisen varastaa ahkerointienne hedelmiä teiltä.”  

”Suojelkaa näitä kallisarvoisia lahjoja ja hedelmiä. Muistakaa, että Saatana on tullut tappamaan, 

varastamaan ja tuhoamaan ja hän tulee nappaamaan ne käsistänne, jos sallitte hänen.”  

( Clare ) Ja minä vain haluan antaa teille päivityksen tässä. Olkaa varovaisia, kenen kanssa jaatte 

näitä kokemuksianne. Jotkut tulevat ajattelemaan, että te olette mieleltänne sairaita, kuulette 

asioita tai keksitte niitä. Ja pysykää poissa negatiivisuudesta. Moni ei tule ymmärtämään, mitä 

Jumala on tekemässä teidän kanssanne ja tulevat negatiivisiksi ja skeptisiksi.”  

( Jeesus ) ”Siispä huolehtikaa pienten alkujen suojelemisesta ja Minun teissä olevien läsnäoloni 

merkkien suojelemisesta. Nämä ovat korvaamattomia lahjoja, pitäkää ne lukkojen takana ja 

avainta sydämissänne. Minä siunaan Minun Morsiameni Minun läsnäoloni runsaalla elämällä, 

Minun aistittavalla läsnäolollani teidän keskellänne. On Minun iloni olla kanssanne ja jopa 

suurempi ilo, kun te tunnistatte Minun toimintani keskellänne. Me olemme kuin Yksi.” 


