
7. Jeesus sanoo… Minun Morsiameni ei vastaa!  

Te voitte nähdä sen Youtube videoiden palautteesta 

MINUN MORSIAMENI EI VASTAA… PALAUTE YOUTUBESSA PUHUU PUOLESTAAN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 28. Syyskuuta, 2014. 

Jeesus aloitti… ”On niin hyvä olla sinun kanssasi. Oi, kuinka Minä toivon, että minun uskolliseni 

voisivat ymmärtää, kuinka ikuisesti kiitollinen Minä olen heille Minun kutsuni kuulostelemisesta, 

viettää aikaa Minun kanssani, jatkaa yrittämistä, jatkaa tunnustamista.”  

( Clare ) Mitä enemmän näen itseäni, sitä hämmentyneempi olen, miksi Sinä rakastat viettää aikaa 

kanssani, miksi olet kutsunut minut niin lähelle Sinun Sydäntäsi. (Olen viettänyt useita päiviä 

katuen ylpeyttäni ja oletuksiani ja silti tiedän, että en ole vielä tehnyt kaikkea. Jeesus, Sinun armosi 

on minun ainoa toivoni.)  

( Jeesus ) ”Se ei ole oleellista. Minä voin tehdä mitä vain yhden kanssa, joka on halukas. Ja tässä 

Minulla on kaksi, jotka ovat halukaita. Kuinka ihmeellistä se on? Sinä et vain näe tai ymmärrä ja on 

paljon, mitä Minun täytyy pitää salaisuutena Minun valmistelluilta Morsiamiltani tai he todella 

menisivät pilalle. Mutta riittää, kun Minä sanon, että Minä olen mitä kiitollisin, että he ovat 

antaneet Minulle kaiken, mitä heillä on, että he ovat niin halukkaita ja innokkaita miellyttämään 

Minua ja tekemään Minun kehotukseni mukaan, ei väliä, kuinka pienen vastakaiun he maailmalta 

saavat. Tämä on harvinainen ominaisuus, antaminen ilman, että saa mitään palkkiota, ilman, että 

näkee yhtään hedelmää, silti antaen, antaen, antaen.”  

( Clare ) Herra, Sinä olet minun palkkioni.  

( Jeesus ) ”Ja niin sen tulisikin olla. Ole vain Minun uskollinen kyntöhevoseni, vetäen, vetäen, 

vetäen, jopa kun olet väsynyt ja kivuissa, silti sinä vedät. Kaikki Minun uskolliseni tekevät Minulle 

suurta kunniaa tottelevaisuudellaan näissä niin sanotuissa pienissä asioissa. Kuitenkin Minä kerron 

teille totuuden, he ovat keränneet paljon hedelmää Jumalan Valtakuntaa varten, uskollisella 

herpaantumattomalla tottelevaisuudellaan. Paljon hedelmää. Siispä, älkää olko hädissänne siitä, 

mitä toiset kutsuvat hedelmän puutteeksi. Älkää vaivatko itseänne näillä pikkumaisilla asioilla. He, 

jotka ovat totelleet, ovat tuoneet paljon hedelmää, vaikka tällä hetkellä se pysyy salassa.”  

”Minä puhun nyt Morsiamelle… ”Te olette miellyttäneet Minua. Se on ainoa asia, mikä merkitsee. 

Te olette saaneet aika määrän herjausta niiltä, jotka ovat teitä lähinnä, mutta muut näkevät Minun 

Valtakuntani helmet, joita te olette. Mutta vaikka te olisitte tarpeeksi onnekkaita, että kukaan ei 

näkisi, silti te olette synnyttäneet paljon hedelmää yksinkertaisella tottelevaisuudella, 

irrottautumisella maailmallisista palkkioista. Ja ilman oman edun tavoittelua, pikemminkin 

kaikkina aikoina etsien Minun ja yksin Minun hyväksyntääni. Tätä Minä tarkoitin, tämän Minä 

tulen palkitsemaan ja silti te pysytte pieninä ja turvassa. Kiedottuna Minun Sydämeeni, joka on 

tulvillaan rakkautta ja armoa, paljolti Minun kunniakseni. Kuitenkin Minun Morsiamelleni on 

monia yllätyksiä, kun hän kasvaa alhaisuudessa, Minä tulen luottamaan hänelle enemmän ja 

enemmän lahjoja ja hän tulee menestymään työssään.”  

( Clare ) Oi, Herra, tuletko Sinä viivästymään niin kauan?  

( Jeesus ) ”Sinähän olet nokkela! Yrität saada sen Minusta puristettua ulos, vai? No niin, anna kun 

Minä kerron sinulle pienen salaisuuden… Minä en tiedä sitä sen enempää kuin sinäkään.”  

( Clare ) Se on mahdotonta!  



( Jeesus ) ”Petkuttaisinko Minä sinua?”  

( Clare ) Herranen aika ET!  

( Jeesus ) ”Hyvä, ota se siiten sellaisena kuin sanoin, Minä odotan myös. Minä todella odotan ja 

kun Minulla on jonkinlainen näkemys Minun Kirkkoni tilasta, Minä en tiedä, milloin Isä tulee 

sanomaan, ”Tarpeeksi!” Kaikki, mitä tiedän, on että me olemme ovella ja odotamme sanaa. Me 

todella olemme.”  

”Minä kerroin sinulle, että Minun Morsiameni ei ole valmis vielä. Mutta se ei tarkoita, että Hän 

tulee jatkamaan ja sietämään sitä, että ne, jotka eivät työskentele, että saisivat kiinni muut. Jos 

apatia, välinpitämättömyys, jatkuu… no niin, sinä voit arvata loput.”  

( Clare ) Herra, en ymmärrä, todella, anna minulle anteeksi, mutta kuinka Sinä, Jumala, voit olla 

tietämättä mitään? Todella tämä hämmentää minua ja tekee niin vaikeaksi ottaa asia sellaisena, 

kuin Sinä sen sanot.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, Minä ymmärrän. Saanko Minä sanoa, että Minä olen valinnut olla 

tietämättä? Tiedätkö sinä, kuinka kivuliasta tämä on Minulle? Minä todella olen liian lähellä Minun 

Morsiantani ja Minulla on niin monia odotuksia hänelle. Mutta hän ei elä niiden mukaan, hän ei 

vastaa elämään, jota Minä pumppaan hänelle. Sinä voit nähdä sen Youtube Videoiden 

palautteesta. Se, mitä sinä ja muut ovat tehneet ravitaksenne häntä, on epätavallista näinä 

pimeinä aikoina. Mutta hän ei kiinnitä siihen juuri mitään huomiota. Tämän vuoksi Minä epäilen, 

että merkki aloittaa Taivaaseennosto saattaa tulla huolimatta hänen valmiuden puutteestaan.”  

”Voitko ymmärtää? Kuinka paljon Minä rakastan häntä, kuinka paljon Minä kaipaan nähdä hänet 

valmiina Minussa? Oi, kuinka Minä kaipaan häntä. Minulla on niin paljon annettavaa hänelle, 

mutta hän ei vastaa, Clare. Rukoile, että hän vastaa.”  

( Clare ) Herra, Sinä tiedät, kuinka saada hänet vastaamaan, minä olen nähnyt sen toistuvasti 

omissa elämissämme. Sinä olet ihmeellinen.  

( Jeesus ) ”Todella tiedän, mutta vapaa tahto sitoo Minun käteni ja jos Minun täytyy kertoa teille 

kaikki, Minä olen väsynyt näkemään niiden kärsimystä, jotka eivät kiinnitä tarkkaa huomiota ja ole 

tehneet itseään valmiiksi. Se merkitsee lisää kärsimystä heille ja suoraan sanoen, Minä olen 

väsynyt näkemään, että Minun lahjojani jätetään huomitta, kun Minun Morsiameni kulkee 

hilpeästi, jättäen huomiotta Minun tulemiseni merkit. Tuore elämä, jota Minä annan hänelle, 

joutuu hukkaan, kun hänen kiinnostuksensa on suuntautunut maailmaan.” 

( Clare ) Mutta Herra, sinulla on vastalääke siihen.  

( Jeesus ) ”Kyllä, ja siihen liittyy lisää kärsimystä niille, jotka ovat uskollisesti odottamassa.” 

( Clare ) Verrattuna Sinun kärsimykseesi meidän puolestamme, voimmeko me koskaan kärsiä 

tarpeeksi kärsivällisesti, vielä yhden sielun vuoksi?  

( Jeesus ) ”No niin, se ei ole toivotonta, mutta se on lähestymässä sitä pistettä. Kaikki, mitä Minä 

voin sanoa, on… Olkaa VALMIITA. Milloin hyvänsä, milloin hyvänsä, Minun Isäni voi määrätä tämän 

loppumaan, milloin hyvänsä, Clare.”  

( Clare ) Vau… todellako?  

( Jeesus ) ”Todella. Nyt Minä olen selittänyt sinulle, miksi Minä olen valinnut olla tietämättä, 

pyydän, älä loukkaa Minua epäuskollasi.” 


