
113. Jeesus sanoo… Minun Morsiameni, Minä olen niin kiitollinen teille &  
Vihje Kanssakäymiseenne Sukulaistenne & Ystävienne kanssa  

MINÄ OLEN NIIN KIITOLLINEN & VIHJE KANSSAKÄYMISEEN SUKULAISTENNE & YSTÄVIENNE KANSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 20. Elokuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Niille teistä, jotka ette ole jättäneet meitä, ettekä ole repineet Clarea, Minä kiitän 
teitä kärsivällisyydestänne ja vilpittömästä kristillisestä käytöksestä, tulemisesta Minun 
Morsiamekseni. Päivinä ja viikkoina tulee ilmeiseksi teille, miksi Minä en ole tuonut teitä vielä kotiin. 
Minä tulen kattamaan teidät kaikki, siihen asti, kunnes on aika. Tehkää työtä Minun kanssani pelloilla, 
Minun Rakastava Puolisoni.” 

”Olipa työnne sitten rukous tai työt Minua varten, muistakaa… Minä en jätä huomiotta mitään, mitä 
te tarjoatte Minulle. Jopa silloin, kun te unohdatte tarjota sen Minulle, Minä muistan sen ja hyväksyn 
sen armollisesti. Kukaan teistä ei voi edes alkaa kuvittelemaan, kuinka kiitollinen Minä olen tukemisen 
asennollenne ja Minä tulen palkitsemaan sen tässä maailmassa Minun läsnäolollani ja tulevassa 
maailmassa hedelmällä, jota ette edes voi alkaa ymmärtämään.”  

”Suuri osa maailmaa tekee päivittäisiä askareitaan, kuten on tehnyt vuosisatoja. Ymmärrättekö te, 
että Minä pidättelen Isän vihaa ja viivästytän Koettelemusten Ajan alkua? Teidän tarvitsee vain 
ajatella niitä tuhansia, jotka eivät erota oikeaa kättään vasemmasta, kuten oli Ninivessä. Näiden 
puolesta Minun Sydäntäni särkee. Monet heistä ovat kolmannen maailman viattomia, joilla ei ole 
mitään käsitystä siitä, mitä heidän ympärillään tapahtuu. He ovat yksinkertaisia ihmisiä, jotka elävät 
hyvin samanlaista elämää kuin Minä, kuitenkaan he eivät vielä tiedä Kuka Minä olen.”  

”Kyllä, työläisiä lähetetään pelloille ja viinitarhoihin ja he tulevat Minun luokseni laumoissa… 
nälkäisinä, kipeinä, kadotettuina, haluten totuutta elämiinsä, tietäen, että heillä ei ole ollut sitä. 
Monet heistä ovat yksinkertaisia ja viattomia ja Minua inhottaa nähdä, kun heidät tuhotaan, ilman 
mahdollisuutta ottaa Minut vastaan. Tätä Minä tarkoitan sillä, että he eivät erota oikeaa kättään 
vasemmasta. Heillä ei ole aavistustakaan.”  

”Tulee aika, kun asiat pitää saada päätökseen. Sillä hetkellä, Minun enkelini tulevat laskeutumaan ja 
ottamaan vankeja saaliikseen. Minä tulen vierailemaan niiden luona, jotka vielä tulevat tuntemaan 
Minut – Minä tulen vierailemaan heidän luonaan ja tuomaan heidät Itselleni. Aika on tulossa, kyllä, 
jopa käsillä, kun Minun täytyy edetä. Mutta siihen asti maailman hallitukset eivät ole kykeneviä 
laittamaan käyntiin sitä, mitä he kaipaavat tehdä. Heitä hillitään ja suunnitelmat pilataan. Joka kerran, 
kun he tekevän liikkeen edetä, Minä teen liikkeen hillitä heitä. Monet korkeilla paikoilla raapivat 
päitään ja ihmettelevät, kuinka tämä voi olla mahdollista.”  

”Oi, kuinka Minä riemuitsen pidätellä tulvaa, kunnes Minun pikkuiseni ovat arkissa! Kyllä, Minä tulen 
liikuttamaan kansakuntia, sydämiä tulee särkymään, ja annetaan Minulle, huolimatta vihollisen 
yrityksistä pysäyttää Minut. Kaikki, mitä Minä pyydän teiltä Minun Morsiameni, on teidän tukenne. 
Kyllä, teidän tukenne, teidän rukouksenne, teidän antamisenne merentakaiseen lähetystyöhön, niiden 
tukeminen, jotka työskentelevät niissä maissa kaikilla mahdollisilla tavoilla.”  

”Ja, Minä pyydän teitä jatkamaan typeränä olemista Minun puolestani. Jatkakaa Rakkaittenne ja 
ystävienne varoittamista, kun heillä on vielä aikaa harkita tapojaan. Älkää salliko itsenne tulla 
säikytetyiksi heidän maailmallisuudellaan. He eivät näytä sitä, mutta sisällään he ovat epävarmoja, 
eivät todella tiedä, mikä lopputulos heidän elämillään on. He lääkitsevät sitä viihteellä, mutta hiljaisina 
hetkinä, jokin heidän sisässään vaivaa heitä. Minun Henkeni koskettaa sitä tyhjyyttä sisässä ja saa sen 
akuutisti kipeäksi.”  



( Clare ) Herra, entä ”Helmien heittäminen sioille”… jotkut tulevat sukulaistensa tallomiksi? Se on 
kauheaa! Eikö ole parempi olla hiljaa todella vihamielisten edessä?  

( Jeesus ) ”Odottakaa opetuksellista hetkeä, Minun Morsiameni. Hautajaisissa, sairaalassa, 
sairaudessa, taloudellisessa menetyksessä, rikkoutuneessa ihmissuhteessa, kun asiat eivät ole heillä 
hyvin. Lähestykää heitä rohkeudella, mutta myös muistutuksilla, että elämä on lyhyt, eikä heille ole 
taattu yhtään päivää. He saattavat näyttää pilkallisilta, mutta Minä tulen jatkamaan heidän henkiensä 
väräyttämistä.”  

”Monta kertaa asiat eivät ole sitä, miltä ne näyttävät muista – he naamioivat tunteensa, pelkonsa ja 
epävarmuutensa. Ja, kun he näkevät kuinka rauhallisia ja varmoja te olette, he ihmettelevät… ”Voisiko 
se olla totta? Tämä suhde Jeesuksen kanssa, ehkä siinä on jotakin perää?” Se on teidän paras toivonne 
avoimesti vihamielisille.”  

”Älkää provosoiko heitä, vaan antakaa heidän nähdä teidät rukoilemassa heidän puolestaan, kun 
kovia asioita tapahtuu. Lohduttakaa heitä ja rukoilkaa armoa. Tällä tavalla, he tulevat tuntemaan, että 
te olette aito ja Minä voin liikkua auttamaan heitä. Kuitenkin monet, joita Minä autan, eivät tunnista, 
että se olen Minä. He tietävät, että joku rukoili, mutta he eivät ole vielä halukkaita tunnistamaan, Ketä 
se joku rukoili. He eivät ole valmiita luopumaan synnin elämästään, siispä he unohtavat. Mutta Minä 
vierailen heidän luonaan uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. He eivät kutsu Minua Taivaan Hurtaksi 
ilman syytä!” (Runo: The Hound of Heaven=Taivaan Hurtta, Francis Thompson, 1859-1907).  

”Minä tiedän, kuinka vaikeaa on ollut monilla teistä – useimmilla teistä. Minä tiedän, että te olette 
katsoneet ja odottaneet ja uupuneet. Minä olen ollut kanssanne noina aikoina. Minä olen elänyt nuo 
ajat teidän kanssanne, antaen teille voimaa, toivoa ja kykyä olla antamatta periksi.”  

”Te ette voi kuvitella, mitä Minä olen kokenut… välinpitämättömyyttä, kiittämättömyyttä, pettämisiä 
Minun kolmen lyhyen palvelusvuoteni aikana, huipentuen Minun teloitukseeni. Vastustuksen kiihko 
on jotakin, mitä teidän ei koskaan tarvitse kohdata. Kuitenkin teillä on omat ristinne kannettavana ja 
Minä en pidä niitä vähäpätöisinä.”  

”Minä tiedän teidän turhautumisenne, Minä tiedän teidän surunne, ne kätketyt asiat, joita te ette 
kerro kenellekään. Minä tiedän teidän häpeänne teidän menneistä virheistänne. Minä olen teidän 
kanssanne yöllä ja päivällä, ajatuksissanne, unissanne, kyyneleissänne, Minä vierailen teidän luonanne 
lohdutusten kera. Minä tyynnytän kyyneleenne ja lepuutan sydämiänne Minun sydämessäni. 
Ulottukaa aina siihen paikkaan… missä Minun Sydämeni odottaa.”   

”Laittakaa päänne sen paikan päälle, ottakaa vastaan parannus, jota tarvitsette, jättäkää taakat sinne 
jälkeenne ja ottakaa Minun Päättymättömän Armon Sydämestäni Jumalallisen Parantamisen vesiä, 
rajoittamattomia kyvyssään välittää uutta elämää, toivoa ja rohkeutta teille.” 

”Minä olen teidän kanssanne Minun Tyttäreni, Minun Poikani, Minun Morsiameni. Kun te odotatte, 
Minä tuon mahdollisuuksia teille, todistaa rakkautenne Minua kohtaan, menemällä ulos teillenne, 
pitämällä kielenne kurissa, rukoilemalla niiden puolesta, jotka käyttävät teitä hyväkseen. Oi kyllä, 
Minä näen joka päivä, kuinka teitä kohdellaan ja kuinka te teette väkivaltaa lihallenne ja rukoilette 
hyväksikäyttäjien puolesta. Tämä on niin Minua miellyttävää ja jonakin päivänä nuo ihmiset etsivät 
teidät ja sanovat, ”Kiitos”.”  

”Kiitos, että ette luopuneet minusta, kun minä olin niin julma teille. Kiitos, kun rukoilitte minun 
puolestani ja näytitte minulle Jeesuksen.” Kyllä, teillä tulee olemaan paljon hedelmää Taivaassa, koska 
Minä vierailen näiden kovien tapausten luona hetkillä, jolloin heillä ei ole mitään jäljellä, ei enää 
taistelua, ovat täysin murtuneita ja ehtyneitä. Minä vierailen ja liikutan heidän sydämiään. Minä tuon 



vuoren verran vakaumusta heidän päihinsä ja samanaikaisesti vuorien verran rakkautta ja he viimein 
katuvat. ”  

”Sillä te olette näyttäneet heille, kuka Minä todella olen. Te olette antaneet Minulle kokemuksia antaa 
heille vakaumusta. Minä tuon heidän mieliinsä nuo kuvat ja näytän heille, kuinka Minä olin läsnä siinä 
tavassa, miten te reagoitte. Siispä, näettekö? Vaikka te ajattelette, että olette tehneet hyvin vähän, te 
olette tehneet hyvin paljon. Te olette kylväneet ystävällisyyden, pitkämielisyyden, suvaitsevaisuuden 
ja armon siemeniä. Ja Minä tulen jatkamaan niiden kastelemista, kunnes on sadonkorjuun aika. Teillä 
ei ole käsitystä siitä hedelmästä, joka odottaa teitä Taivaassa töistänne.” 

”No niin Clare, mitä sinä ajattelet tästä? Luuletko, että he ovat onnellisia kuullessaan tämän?”  

( Clare ) Luulen, että ovat.  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minä olen onnellinen kertoessani heille, kuinka paljon he merkitsevät Minulle. Kuinka 
paljon heidän pienet ponnistelunsa ovat tehneet Minulle. Kuinka suuri heidän satonsa tulee olemaan. 
Kyllä, Minä olen hyvin tyytyväinen Minun periksiantamattomiin Morsiamiini! Niihin, jotka eivät ole 
reagoineet vihamielisyydellä ja häijyydellä Minun viivästykseeni.”  

”Ja muille, no niin, Minä annan heille anteeksi. He eivät vain tiedä, mitä he ovat tehneet.” 

( Clare ) Minä myös, Herra.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, että sydämesi on yhä kipeä ja siihen koskee. Sinä et voi salata sitä Minulta, 
tiedäthän. Anna Minun pidellä sinua, Minun Morsiameni. Tule tänne.” 


