
160. Jeesus sanoo: Uskokaa Uniinne 

USKOKAA UNIINNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Lokakuuta, 2015.  

( Clare ) Herran hyvin erityinen voitelu Uskomisesta ja uskomisesta uniinne on meidän päällämme 
tänä iltana ja Hän antoi meille kauniin opetuksen siitä.  

( Jeesus ) ”Minä haluan puhua uskomisesta. Uskominen on eri asia kuin luottamus.”  

( Clare ) Muistakaa, että me puhuimme luottamuksesta pari iltaa sitten.  

( Jeesus ) ”Uskominen edellyttää tietyn määrän kiinnipitämistä unesta, pitämistä kiinni tulevista 
lupauksista, joita Minä olen antanut teille. Me olemme vastikään puhuneet ahdistuksen 
ehkäisemisestä Luottamuksella. Luottamuksessa on kyse päästämisestä Minun uskollisille 
käsivarsilleni.”  

”Uskomisessa te tartutte siihen, mikä on paljastettu teille. Teidän täytyy pitää otteenne siinä ja 
huolehtia sen ravitsemuksesta, kuten taimesta, joka versoo maasta. Uskominen on vielä uusi asioiden 
välinen vuorovaikutussuhde, joka liittää Taivaan ja Maapallon. Asioita, joita on kirjoitettu teille. 
Toimeksiantoja, lahjoja ja taitoja, kohtaloita, kruunuja on merkitty teille, monet niistä on luvattu teille 
tai asetettu sydämiinne. Kun Minä innoitan suunnan elämässänne, niin että te tulette takertumaan 
”näkyyn” läpi kaikkien myrskyjen, kunnes saavutte määränpäähänne.”  

( Clare ) Herra, se vaikuttaa minusta hieman hämmentävältä.  

( Jeesus ) ”Uskominen on aktiivinen toimi, kun taas luottamus on teidän antautumistanne ja kaiken 
sen, mikä kuuluu teille, täydellisessä uskossa, että Minä olen kontrolloimassa ja Minä tulen saamaan 
siitä irti parhaan.”  

”Ne tavallaan menevät päällekkäin. Minä halon hiuksia tässä, koska Minä haluan molemmat asioiden 
väliset vuorovaikutussuhteet työskentelemään Minun Morsiamissani. Jokainen teistä, jolle on 
näytetty näkyjä, siitä kuinka Minä aion käyttää teitä tulevaisuudessa, teillä on jotakin työstettävää sitä 
kohden, mihin Minä olen johdattamassa teitä. Teidän aktiivinen osallistumisenne merkitsee kiinni 
tarttumista näkyyn ja rakentamista sen varaan, kuten Minä johdatan teitä. Ja muistakaa, että Minä 
vedän mutkat suoriksi.”  

”Luottamus on pikemminkin tietämistä, ei väliä, mitä tapahtuu, Minä silti olen kontrolloimassa ja 
Minä tuon ihmeitä tuhkasta. Luottamus on elämän varustava voima. Uskominen on unisieppari… 
mission sieppaaja, missä te ymmärrätte, että teitä valmistellaan jotakin erityistä varten.”  

”Ja siihen Minä olen menossa tässä. Te, Minun Morsiameni, olette osoittaneet itsenne uskollisiksi 
Minun haluilleni, Minun mandaateilleni, Minun henkilölleni. Te olette olleet hyvä maaperä, missä maa 
on tuottanut satakertaisesti. Ja nyt, kun te olette olleet uskollisia pienissä asioissa, Minä annan teille 
suurempia asioita tehtäviksi. Te saatatte silti olla valmistelu prosessissa niitä asioita varten, mutta 
Minun silmissäni, ne on loppuunsaatettu Taivaassa.”  

”Sillä aivan liian monille teistä elämä loppuu Taivaassa. Mikään ei voisi olla enemmän epätotta! 
Maapallo on koekenttä ja Taivas ei ole vain palkkio, vaan askel ylemmäksi, omaksuaksenne jopa 
enemmän vastuuta, enemmän lahjoja, enemmän missioita. Oi, kuinka ihanaa tulee olemaan teille, 
jotka olette oppineet rakastamaan veljeänne kuin itseänne! Menneen rajoitukset tullaan poistamaan 



ja kokonainen uusi maailma työkaluja ja mahdollisuuksia tullaan avaamaan, että teidän sallitaan 
kasvaa yli aikaisempien kykyjenne.”  

”Minä haluan teidän pitävän kiinni, koko sydämillänne, näyistänne, joita teidän yläpuolellanne on 
puhuttu. Älkää antako nykyisten olosuhteitten Maapallolla rajoittaa teitä, vaan pitäkää kiinni näystä ja 
tietäkää, että kaikki, mitä teidän tarvitsette saavuttaaksenne sen, mitä on sydämissänne, tullaan 
antamaan teille. Eikö se ole ihmeellistä!”  

( Clare ) Se todella on, Herra. VAU… se on kuin ei tästä maailmasta. Oi, miksi minun pitää odottaa? Ja 
kuinka kauan?   

( Jeesus ) ”Oho, Minun Morsiameni… Minä vain sytytän uuden toivon sydämeesi, ei ole aivan vielä 
aika. Siirtymäaika tulee olemaan työ itsessään, usko Minua.”  

( Clare ) Minä voin vain kuvitella, Herra.  

( Jeesus ) ”Esimerkiksi sinun tapauksessasi, vaikka et ole saanut hallintaasi pianoa vielä, se ei tarkoita, 
että tärkeä osa kohtalostasi ei olisi musiikin parissa. Me käytämme tällä ajanjaksolla joitakin asioita 
nyt, jotka ovat ehdottomia Minulle. Mutta myöhemmin – lähesty edestä ja keskeltä, pianoa ja ääntäsi. 
Jos Minä en olisi kertonut tätä sinulle, sinulla saattaisi olla kiusaus unohtaa monet, monet lupaukset, 
joita sinulle ja Ezekielille on annettu palvelemisesta musiikin parissa.”  

”Mutta Minä muistutan sinua, niin että sinä tulet takertumaan niihin sydämessäsi – jopa kuten Maria 
piti asioita kätkettyinä sydämeensä ja kuitenkin olla kykenevä etenemään nykyhetkessä tehtävissä, 
jotka eivät olleet missioon liittyviä. Kaikella on aikansa ja ajankohtansa ja se, mistä Minä muistutan 
kaikkia teitä tässä, on että TAIVAS ON VASTA ALKUA. Ymmärtäkää, että te olette eläneet muutaman 
lyhyen vuoden tällä Maapallolla, ehkä 80 tai 90. Taivaassa, te tulette elämään ikuisuuden. Te tulette 
näkemään heitä, jotka ovat tuhansia vuosia vanhoja ja yhä täyttävät sydäntensä haluja ja sen ydintä, 
mitä heidät luotiin tekemään.”  

”Minä haluan käsittävän tämän, ettei teille valehdeltaisi ja kerrottaisi, ettei teille ole mitään muuta 
Taivaassa, kuin pöyheitä, valkeita pilviä ja ylistystä. Ei! Ylistyksellä on monia, monia muotoja, mukaan 
lukien taiteet, rakentaminen, luominen, tutkiminen. Oi, Taivaassa elämälle ei ole loppua ja asioita, 
joita ette koskaan uskoneet, tullaan tekemään siellä. Kaikki Minun Kunniakseni ja Isän Kunniaksi ja 
Hengen. Kyllä, kuinka jännittäviä, kuinka ihmeellisiä ovat vielä tulemattomat toimeksiannot!”  

”Kaikista luonteenpiirteistä, jotka kaikkein eniten valmistelevat teitä Taivasta varten, armeliaisuus on 
kaikkein korkein. Armeliaisuus sallii teidän uhrata, tehdä työtä päivin öin, odottaa loputtomasti, koska 
rakkautenne sieluja kohtaan edellyttää sitä. Minun sydämeni pumppaa veljellistä rakkautta ja te, jotka 
olette yhteydessä Viinipuuhun, olette juomassa sen suloista nektaria ja se todella on valmistelemassa 
teitä Taivasta varten.”  

”Kun te hallitsette Veljellisen Rakkauden, teidän tehtävänne ja toimeksiantonne tulevat 
haastavimmiksi ja palkitsevimmiksi. Tämä on yksi syy, miksi Minä painotan sitä niin kovasti jopa nyt. 
Minä valmistelen teitä sitä aikaa varten. Mutta te olette myös Minun lähettiläitäni, kääntäen Minun 
lasteni sydämiä toivottomuudesta ja vammoista, kirkkaaseen tulevaisuuteen, joka on täynnä 
paranemista ja uutta elämää. Oi, kyllä, tällä Maapallolla, rakkaus veljeänne kohtaan on missionne 
ydintä kristittynä.”  

”Ihmiset voivat saavuttaa suuria asioita tällä Maapallolla, saada suosionosoituksia ja kunniaa, mutta 
jos he eivät rakastaneet, heidän elämänsä olivat täyttä tuhlausta. Tämä on vaikeaa käsittää 



yhteiskunnassanne, mutta koska ikuinen elämä vasta alkaa, kun ruumiinne nukahtavat, rakkaus on 
ehdoton edellytys Taivaan työlle.”  

”Kuitenkin, joku on ollut katkera koko elämänsä, jos he katuvat viimeisellä hetkellään ja kääntyvät 
Minun puoleeni, Minä tulen ottamaan heidät. Jos he kieltäytyvät katumasta ja antamasta anteeksi, he 
ovat tehneet oman valintansa. Mutta olkaa varmoja, Minä teen kaiken voitavani, antaakseni heille 
aivan viimeisen mahdollisuuden ja teidän rohkaisuksenne, Minä sanon, että monet katuvat.”  

”Vähän tiedetään tai ymmärretään Maapallon viimeisistä vuosista, viikoista ja päivistä, mutta olkaa 
varmoja – vanhainkodit ja näennäisesti liikuntakyvyttömiksi tekevät sairaudet ovat osa sitä, mikä 
valmistelee sielua hänen lähtöönsä. Asiat tulevat selviksi heille, asiat, joita he eivät koskaan 
aikaisemmin oivaltaneet ja Minun rakkauteni seuratessa heitä, he kasvavat ymmärryksessä ja 
viisaudessa, kunnes he ovat valmiita.” 

”Siispä, nyt Minä vedän teidän huomionne teidän lähestyvään lähtöönne. Ja kun haluan teidän 
jatkavan palvelemista ja kulkevan tekemässä hyvää, aivan kuten Minä tein, Minä haluan teidän myös 
pölyttävän sydämiinne kätketyt unelmat ja tietävän, että pian te tulette toteuttamaan ne.”  

”Minä siunaan teidät nyt armon voitelulla, vahvistamaan uskoanne hyvään, joka on vielä tuleva teille.” 


