
251. Jeesus sanoo…  
Kyyneleenne Rakkaittenne puolesta on varastoitu Kultaisiin Pikkupulloihin  

TUKEUTUKAA MINUUN… KYYNELEENNE RAKKAITTENNE PUOLESTA ON VARASTOITU KULTAISIIN 
PIKKUPULLOIHIN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Helmikuuta, 2016.  

Jeesus aloitti… ”Minä olen kaivannut meidän pieniä puheitamme yhdessä… Minä olen vain iloinen, 
että olet tässä, Clare.”  

( Clare ) Minä myös. Minulta on jäänyt väliin ylistysaikamme ja se suloinen keskittyminen Sinun 
läsnäoloosi, maailman asioiden keskeyttämättä.  

( Jeesus ) ”Joka tapauksessa, Minä olen iloinen sinun työstäsi, Clare. Sinä tulet näkemään, että se tulee 
keräämään paljon hedelmää.”  

( Clare ) Suloinen Herra, kiitos Sinulle, että Sinä autat minua. Sinä olet ollut aina niin läsnäoleva. 
Pyydän, jaa Sinun Sydämesi minun kanssani.  

( Jeesus ) ”Minun Morsian Kultaseni, tehtävä on nyt pitää teidät kaikki raiteillanne ja vakaasti 
kulkemassa. Minä haluan olla varma, että olette vakaita ja tukeudutte KALLIOONNE. Ei mikään, mitä 
Minä voisin sanoa tai tehdä, tule täysin valmistelemaan teitä siihen, mitä on tulossa – ei mikään. 
Mutta Minä lupaan, että Minä tulen olemaan kanssanne ja te tulette olemaan erittäin hyvin 
valmistautuneita ja se on Minun keskittymiseni kohde juuri nyt.”  

”Minä kaipaan, että Minun Morsiameni ottavat kaikki Minun sanani sydämeensä ja muovaavat itsensä 
Minun tärkeysjärjestyksessäni olevien asioiden ympärille, sillä Minä olen horjumaton. Ja 
tukeutuminen Minuun tulee olemaan teidän ainoa vakauden ja tervejärkisyyden pisteenne. Ja 
vakautenne on sidottu KALLIOON ja vakautenne kautta te tulette kykenemään johdattamaan ja 
lohduttamaan muita.”  

”Kaikkein yleisin ajatus, jonka tulette kuulemaan, on… ”En koskaan ajatellut, että tämä voisi tapahtua 
Amerikalle.” Tämä tulee olemaan hallitseva sävy. ”Kuinka tämä voi tapahtua meille?”.”  

”Ja sinä lyhyenä aikana, jona olette täällä, Minä haluan teidän yksinkertaisesti sanovan, ”Hän on 
yrittänyt kertoa teille. Se on kirjoitettu Raamattuun. Me kaikki tiesimme, että tämä tulisi 
tapahtumaan.” Teidän totuuden todistustenne kautta he tulevat löytämään omat keskiönsä Minun 
kanssani jälleen tai jopa ensimmäistä kertaa.”   

”Monet tulevat reagoimaan raivolla ja tulevat johdatetuiksi sekasortoon, jota on valmisteltu kulissien 
takana. Monet tulevat itkemään apua ja nöyrtymään Minun edessäni. Jotkut tulevat päättämään itse 
elämänsä, koska kaikki heidän merkittävyytensä ja olemisensa tarkoitus ovat riippuneet dollarista, 
rahasta. Toiset, jotka ovat valmistautuneet, tulevat heilahtamaan toimintaan ja katoamaan. Ja sinä 
Minun Morsiameni? Sinä tulet olemaan Minun kanssani, Taivaassa.”  

”Minä olen nähnyt kyyneleesi perheesi puolesta, niiden, jota ovat sinulle rakkaita, lähellä ja kaukana. 
Minä olen kuullut sinut vetoomuksesi heidän puolestaan ja varastoinut kyyneleesi kultaisiin 
pikkupulloihin todistamaan rakkaudestasi heitä kohtaan. Luuletko, että Minä rakastan heitä 
vähemmän? Minä olen valmistellut heitä Minun omalla tavallani, vuosi vuodelta, tätä nimenomaista 
aikaa varten. He ovat, niin sanotusti, Minun Listani kärkipäässä, auttaakseni heitä kääntymyksissä ja 
hengellisessä turvallisuudessa.”  



”Ymmärrä, että nämä kärjistyvät tapahtumat tulevat työntämään heidät heidän haluttomuuden 
partaansa yli, suoraan Minun odottaville käsivarsilleni. Minä olen valmistellut turvaverkon heidän 
sielujansa varten, siis pitäydy tiukasti ja tunnusta usein Minun lupaukseni sinulle heistä.”   

”Älä tuomitse sen mukaan, mitä näet, paljon on kätkettynä näkyvistä, paikoissa missä he jo ovat 
peloissaan kuin pienet, eksyneet lapset ja paljon heidän pinnallisesta uhmamielestään on tunteen 
peittelyä – naputtavan tunteen, että jokin on muuttumassa dramaattisesti maailmassa ja heidät 
tullaan yllättämään valmistautumattomina.”  

”Mutta he, jotka ottavat huomioon Minun neuvoni ja etsivät Minua, eivätkä omia keinojaan, ne sielut 
tulevat löytämään levon näinä sekasortoisina aikoina, jotka ovat vailla vertailukohtaa historiassa. Siksi, 
se mitä Minä olen antanut teille jälkeen jätettäväksi, on niin hyvin tärkeää. Teidän ponnistelunne 
tullaan kruunaamaan menestyksellä ja monet tulevat vastaanottamaan elämää muuttavia 
palvelutoimia siitä, mitä sinä jätät jälkeesi.”  

( Jackie ) Te löydätte monia E-kirjoja, videoita ja tekstejä monilla kielillä nettisivuiltamme jesus-
comes.com ja englanniksi Claren nettisivulta heartdwellwrs.org – pyydän, säästäkää nämä 
kultakimpaleet, Hänen ohjeensa, CD.llä tai nettitikulla ja jopa tulostakaa niitä, jotka ovat koskettaneet 
sydäntänne. Herra siunaa teidät kaikki… 


