
263. Jeesus puhuu…  
Murheistaan, Rakkautemme Viinipuusta & Tilivelvollisuuden Iästä  

JEESUS PUHUU MURHEISTAAN & RAKKAUTEMME VIINI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Helmikuuta, 2016.  

 ( Clare ) Olkoon meidän suloisen Jeesuksemme siunaus teidän kaikkien kanssanne, Sydänasukkaat.  

Tässä videossa on kaksi lyhyttä viestiä.  

No niin, Hän tuli ja piteli minua Hänen sydäntään vasten niin tiiviisti ja kuitenkin kyyneleet virtasivat 
alas Hänen poskiaan. Hän sanoi… ”Minä olen surujen valtamerissä sen vuoksi, mitä täytyy tapahtua.”  

Tunsin olevani välinpitämätön, niin monilla teistä kanavalla olevilla on niin hellät sydämet, te puhutte, 
kuinka te liikututte kyyneliin, kun te näette Hänen olevan loukkaantunut. Minä tunnustan, tunnen 
kuin, että minun pitää olla hyvin tunteeton, koska minä näytän vain menevän yli vain vajoamisen 
tunteella sydämessäni. Sen seurauksena, minä vakavasti epäilen rakkauttani Häneen… kuinka voin olla 
niin liikuttumatta, kun näen Hänet tässä tilassa?  

Jeesus, tietenkin, tiesi minun ajatukseni. Hän piteli minua lähellään. Hän aloitti… ”Me olemme 
yhdistetyt, Clare, niin monilla eri tasoilla, mutta jos Minä vapauttaisin sen kaiken, mitä sinä todella 
tunnet tietoisessa mielessäsi, sinä lakkaisit toimimasta.”  

( Clare ) Mutta Herra, minä tunnen kuin minun sydämeni on tunteeton ja kuollut.  

( Jeesus ) ”Sydämessäsi on tunteettomuuksia ulkopuolella suojelemassa sitä, mikä menee 
sisäpuolelle… todella, sinä olet myötätuntoinen. Vihollinen haluaisi sinun ajattelevan pahoin itsestäsi 
– eikö hän ole aina ollut syyttäjä, Clare?”  

( Clare ) Herra, minun täytyy luottaa Sinuun siinä, haluan vain olla yhtä Sinun kanssasi ja minä todella 
haluan lohduttaa sinua. Pyydän, auta minua rakastamaan Sinua enemmän.  

Hän vastasi minulle… ”Se on tulossa, se on tulossa… mutta löisinkö Minä sinua surulla, päästäksesi 
sinne?”  

( Clare ) Minä en vain voi yhdistyä siihen, Herra, minä en vain voi.  

( Jeesus ) Ihminen tunnetaan hedelmästään, sen pitäisi antaa sinulle ainakin vihje. Lakkaa 
marisemasta Minun kanssani ja ota Minun sanani siitä. Lopeta tämä tuomitseminen ja asetu kerta 
kaikkiaan mielessäsi. Sinun sydämesi on hellempi kuin hellä… Minä asun siellä. Sinun ajatuksesi ja 
Minun ovat yksi ja sama.”  

Se oli Hänen Viestinsä loppu. Herra siunaa teitä kaikkia ja kiitos teille niin paljon rukouksistanne ja 
tuesta.   

 

***  

 

Osa 2. Jeesus puhuu Rakkautemme Viinipuusta & Tilivelvollisuuden Iästä 

Jeesuksen sanoja Veli Ezekielille, 1. Maaliskuuta, 2016.  

( Clare ) Herra olkoon kanssanne, Sydänasukkaat.  



 Koska olen ollut sidottu työskentelemään nettitikun parissa, Ezekiel on saanut muutaman viestin 
Herralta. 

 Ezekiel aloitti… Kiitos Sinulle, Herra Jeesus, kun saan tulla Sinun pyhään läsnäoloosi jälleen kerran. En 
melkein voi uskoa, että tässä olen jälleen, vähän yli puolenyön Sunnuntai-aamuna. En melkein voi 
uskoa, että on ollut muutama viikko viime kerrasta, kun me puhuimme tällä tavalla. Minä halusin 
Rhema-viestin Sinulta, tietääkseni paremmin, mitä on Sinun sydämelläsi ja mielessäsi. Vedin kortin 
yhdestä pienestä Rhema-viesti laatikostamme ja luen tämän kauniin viestin Sinulta. ”Minä tuon sinut 
Minun kammioihini.”  

( Ezekiel ) Oi, minun Jumalani ja minun Kuninkaani, mikä ihmeellinen kutsu! Tiedän, että menneessä 
on ollut aikoja, jolloin Sinä olet vienyt minut katsomaan paikkaa, jonka Sinä olet valmistellut minua 
varten. Ja nyt, Sinä olet itse asiassa viemässä minut aivan Sinun kammioihisi? Se kaikki näyttää liian 
paljolta… minä tarkoitan, etten ajattele olleeni kovin hyvä palvelija Sinulle – tai muille viime aikoina. 
Ajatukseni ovat harhautuneet aika lailla minun oman sairauteni ja kipuni vuoksi.  

Minun on täytynyt työskennellä kovasti, vain muistaakseni kiittää Sinua kaikista monista asioista, joita 
Sinä olet tehnyt meitä VARTEN ja MEISSÄ ja meidän KAUTTAMME. Minä tiedän sen sydämessäni, 
mutta minä tiedän, että en sano sitä tarpeeksi. Minua nolottaa sanoa, että en arvosta kaikkea ja 
jokaista enemmän.  

Herra aloitti… ”Minun Rakkaani ja Minun Suuresti Vaalimani. Etkö tiedä tähän mennessä pitkäaikaista 
yksimielisyyttä Itseni ja sinun sielusi välillä?”  

( Ezekiel ) Anna minulle anteeksi, Herra. Minä unohdan monia asioita. Ainut asia, minkä voin palauttaa 
mieleen, on tavallaan sanomaton uhraus, missä yritän antaa Sinulle minun normaalit nukkumistuntini, 
pitää se Sinulle seuraa yön läpi ja menen nukkumaan juuri ennen tai jälkeen päivänvalon. Nyt, kun 
alkaa olemaan lämpimämpää ulkona, se on vähän hankalampaa, koska ulkona maailmassa on niin 
monia asioita ja minun ajatukseni harhautuvat niin helposti ulkoilman ja Sinun Luomakuntasi 
kauneuden vuoksi!  

Sen jälkeen, kun koin Sinun läsnäolosi sulouden, elämällä tällä Maapallolla ei näytä olevan minulle 
ehdottomasti yhtään mitään. Minä paljon mieluummin sovittautuisin jonnekin pieneen syvennykseen, 
missä voisin yksinkertaisesti olla Sinun kanssasi ja rukoilla.  

Herra vastasi… ”Ja sitä Minä täsmälleen tarkoitan! Ainutlaatuisen armon vuoksi, minkä Minä olen 
juurruttanut syvälle sisällesi. Tämä on hyvin erityinen armo, jonka olen läpi vuosisatojen ajan varannut 
ja myöntänyt sen vain niille, joiden päähalu elämässä on olla Minun läsnäolossani ja pysyä siellä 
maksoi mitä maksoi.”  

”Olen sanonut aikaisemmin, että henkilö, paikka tai asia, jonne mielesi useimmin ajelehtii – ne 
henkilöt, aktiviteetit ja asiat, mihin sinulla on tavanomaisia riippuvuuksia; nämä ovat pieniä kettuja, 
jotka viinitarhoja turmelevat. Ja mikä on Viinipuu? Se on meidän rakkautemme viinipuu.”  

”On hyvä, että olet kutsunut enemmän Minun enkeleitäni, erityisesti suojelusenkeliäsi. Minä OLEN 
antanut heille tehtävän sinua koskien. Ja yksi hyvin tärkeä asia, minkä he tekevät sinua varten, on 
muistuttaa sinua. He työskentelevät hyvin läheisesti Minun Pyhän Henkeni kanssa, josta on kirjoitettu: 
”Hän tulee opastamaan teitä kaikkeen totuuteen Minua koskien”.”  

”Siispä, koskien haluasi tuntea paremmin se, mitä on Minun sydämelläni ja mielessäni, tiedä tämä: 
kuten sinun kanssasi, monet Minun ajatuksistani tulevat ja menevät. Kuitenkaan yksikään niistä ei ole 
koskaan kadotettu. Mutta niitä pidetään ikuisuuden pyhissä muistelmissa. Ainut poikkeus ovat synnit, 



jotka on vilpittömästi tunnustettu ja kaduttu: Sekä ne ja kaikki ajatukset niistä on heitetty 
Unohduksen Mereen. Ne on yksinkertaisesti nielaistu Minun Pohjattoman Armoni Valtamereen, eikä 
niitä ole enää.”  

”Yksi ajatus, kuitenkin, joka ei ikinä, koskaan lähde Minun mieleni etualalta, on sielut.”  

”Sielut. Sielut. Minä en voi koskaan unohtaa pelastamattomien miesten ja naisten JA nuorten 
joukkoja. Minä tarkoituksella en maininnut lapsia. Miksi? Koska pienellä lapsella ei vielä ole 
vanhempien taitoja. Minä puhun siitä, että on informoitu, tiedotettu, omatunto. Toisin sanoen, 
useimmat pikkulapset, aina 6 tai 7 vuoden ikään asti, heillä ei ole yksinkertaisesti elämänkokemusta 
tehdä ehdotonta ”kyllä” tai ”ei” päätöstä, vapaan tahdon ilmauksenaan. Eikä heillä ole täyttä 
ymmärrystä mitä ”synti” tarkalleen on.”  

”Tämä kaikki tahtoo sanoa, että todella, riippuen lapsen vanhemmista ja olosuhteista, jotka 
ympäröivät lapsen elämää, heitä ei voida pitää tilivelvollisina niin nuorella iällä. Totuus ON Totuus ja 
jokainen sielu on erilainen, riippuen armosta, mitä hänelle on annettu. On tietenkin paljon 
harvinaisempia tilanteita, missä alle 7-vuotiaalla lapsella saattaa jo olla hyvin informoitu omatunto. 
Mutta muistakaa aina, Minun kanssani on pohjaton Armo ja Lunastuksen täyteys.”  

”Minä hoidan jokaisen karitsan ja rakastaen tuuditan jokaisen lampaan. ”Menkää nyt ja tehkää 
samoin.” 


