
324. Jeesus sanoo… Te olette Minun Morsiameni,  
Minun salainen Puutarhani & Minä tarvitsen tätä Puutarhaa 

TE OLETTE MINUN SALAINEN PUUTARHANI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Toukokuuta, 2016.  

Clare aloitti… Tänään ylistyksen jälkeen, nukahdin ja lepäsin ja sitä sattuu aika usein, kaikkien teidän 
puolestanne, jotka tunnette syyllisyyttä nukahtamisesta ylistyksen aikana ja sen jälkeen. Pikaisen 
leponi jälkeen, tulin rukoukseen jälleen sanoen… ”Tässä olen, Herra”.  

Jeesus vastasi… ”Minä olen aivan vieressäsi. Nautiskellen havainnollasi siitä, kuinka paljon Minä 
rakastan ja kunnioitan sinua. Minä haluan puhua Minun Morsiamilleni siitä, kuinka paljon lohtua he 
tuovat Minulle.”  

”Minun rakkaat, lakatkaa vaahtoamasta siitä, otetaanko teidät Taivaaseennostossa vai ei. Minä olen 
kertonut teille aikaisemmin, niin kauan kuin te olette lopettaneet synninteon ja teette parhaanne 
pysyä poissa synnistä, Minä tulen ottamaan teidät. Kun te lankeatte, tulkaa juosten Minun luokseni 
syvässä synnintunnossa. Minä tulen välittömästi ennallistamaan teidät. Käsityskykynne takana on 
luonnonvoimia, jotka ovat tuottaneet riippuvuuksia. Näiden voimien kamppailut ovat rajuja ja monet 
lankeavat niiden vuoksi toistuvasti.”  

”Minä näen sydäntä särkevät kamppailut, joita te käytte läpi. Minä näen teidän kyyneleenne ja 
päätöksenne pysyä poissa synnistä. Minä näen ja kunnioitan, siispä älkää pelätkö tulla Minun luokseni, 
kun lankeatte. Minä tulen odottamaan teitä avoimin käsivarsin. Ymmärtäkää, että Minä näen kaiken 
elämässänne ja tiedän, missä te olette vilpittömästi yrittämässä ja missä ette ole. Minä olen 
anteeksiannon ja ennallistamisen Jumala. Kun te olette tehneet parhaanne, aivan parhaanne ja silti 
lankeatte, nöyryys työskentelee syvälle sieluunne. Enkö Minä sanonutkin, että veronkerääjät ja 
prostituoidut tulevat pääsemään Taivaaseen ennen omahyväisiä? Todella Minä sanoin. Ja olittepa 
siitä tietoisia tai ette, heikkoutenne on pitänyt teidät poissa niiden joukosta, jotka onnittelevat itseään 
siitä, että he eivät ole niin kuin muut ihmiset.”  

”Kun Minä näen omistautumisenne, teidän päivittäiset kamppailunne, teidän tuoreen päätöksenne, 
teidän huolellisen omantuntonne tutkimisenne ja itsekorjauksenne Minä riemuitsen siitä, että 
tällaiset kuin nämä ovat antaneet elämänsä Minulle. Minä löydän paljon piristystä ja iloa teidän 
sydämissänne asumisesta ja mielienne mietiskelyjen kuuntelemisesta, kun te jatkatte tulla lähemmäs 
ja lähemmäs Minua, kunnes me olemme yhtä. Minä näen teidän kuivat jaksonne ja katson 
murhettanne, kun te ette tunne Minun läsnäoloani, vaikka Minä olen kanssanne aina.”  

”Minä näen, kuinka te omistaudutte uudelleen elämällänne Minulle joskus tunti tunnilta, päivä 
päivältä, sanoen uudelleen ja yhä uudelleen, ”Minä haluan enemmän Sinua, Jeesus. Minä haluan 
rakastaa Sinua koko sydämestäni.” Minä kuulen kerrat, kun te itkette sydämestänne, ”Herra, anna 
Armoa näille sieluille.” Minä hyväksyn sydäntenne mietiskelyt ja uskollisuutenne, jonka saavutatte 
päivittäin.”  

”Kuinka Minä mahdollisesti voin kuvata teille kuvaamatonta iloa, jota te tuotte Minulle? Te olette kuin 
puutarha, joka on täynnä kaikenvärisiä reheviä ruusuja ja ihmeellisiä tuoksuja. Jasmiini, laventeli ja 
syreenit kasvavat ylenpalttisina. Ruusupenkkien välissä ovat piilossa kallisarvoiset kielot, antaen omaa 
jumalallista tuoksuaan. Kyllä, teidän hyvät tekonne ovat manifestoituneet Minulle ja kaikelle Taivaalle 
yliluonnollisen tuoksun kera. Kastepisarat, jotka vierivät alas jokaista ruusun terälehteä, kimmeltävät 
ihastuttavia sateenkaaren värejä. Polkujen varrella olevat kivet ovat ainutlaatuisia akaattilaattoja, 
jotka esittävät monimutkaisia pitsikuvioita, jotka kuvastavat Taivaan kukkuloita.”  



”Linnut, jotka pesivät puutarhassanne, laulavat ylistyksiä jatkuvasti tässä suojatussa ylistyksen ja 
rauhan paikassa. Siellä ne kasvattavat poikasiaan, hienoimmilla siemenillä ja hedelmillä. Teidän 
hedelmäpuunne ovat jatkuvasti kantamassa mitä herkullisimpia hedelmiä. Ja tämä runsaus leviää 
ulkomaille, tuoden ravintoa muille sieluille, joiden puutarhat eivät vielä ole täydessä kukoistuksessa.”  

”Vaikka viettäisin koko lopun yötä selittäen sinulle sinun sielujesi kauneutta, Minä en voisi tehdä niin 
asiaankuuluvasti. Minä teen vain tämän hataran yrityksen osoittaa sinua oikeaan suuntaan, ymmärtää 
ketä te todella olette Minun edessäni. Ja Minä tunnen teidät hyvin, Minun Morsiameni – te ette tule 
hyväksymään näitä ylistyksiä helposti, sillä kaikki kunnia palautuu Minulle, Luojallenne. Kuitenkin 
kauneutenne on silmiinpistävää ja Minä olisin huolimaton, jos en edes yrittäisi kuvailla teille, mitä 
Minä näen ja koen teidän läsnäolossanne.”  

”Minä tarvitsen näitä puutarhoja kävelläkseni päivän viileydessä. Sorrettujen itkut ovat aina Minun 
edessäni ja kun Minä saavun puutarhoihinne, hedelmä, jonka te olette synnyttäneet, vastaa Minun 
tarpeeseeni nähdä armojen putoavan hyvään maaperään ja tuottavan hyvää hedelmää. Te olette 
virkistäviä, nuorentavia, rohkaisevia, kun te tuotte iloa Minun Sielulleni. Siksi Minä vuodatan näitä 
armoja ulkomaille, niin että ne lopulta putoaisivat hyvään maaperään ja tuottaisivat arvollista satoa.”  

”Kun Minä näen sellaisia asioita tuhlattavan, kun ihmiskunta huutaa apuun Minua lohduttamaan, se 
tuo Minulle suurta surullisuutta. Enkö istuttanut hyvää siementä? Enkö kastellut ja kitkenyt, 
lannoittanut ja karsinut? Missä sitten on Minun satoni? Sielut itkevät ottaakseen osaa tähän 
tuoksuvaan puutarhaan ja parantaviin hedelmiin. Minä istutin, missä on Minun satoni?”  

”Te, Minun uskolliset Morsiameni, olette vastaus Minun rukouksiini ja teidän kauttanne Minä ravitsen 
monia horjuvia ja epätoivoisia sieluja. Minä en ole koskaan vaatinut, että teidän pitäisi olla täydellisiä 
joka suhteessa, vain että te olisitte täydellisiä rakkaudessanne Minua ja veljeänne kohtaan. Kun 
asetutte saamaan sen aikaan, Minä kuljen kanssanne ja yhdessä me tuomme kadotetut rakkautemme 
juhlasaliin.”  

”Siispä, pankaa pelkonne pois. Minä olen tulossa teitä varten. Jos te lankeatte, tulkaa juosten Minun 
luokseni katumuksessa, nouskaa ylös Minun armoni uudella uuttamisella ja yrittäkää uudelleen. Se, 
että te jatkatte ylösnousemista, on armon ihme, joka yksin riittää tuomaan Minulle iloa. Pian teidän 
lankeamisenne tulevat olemaan kauempana ja kauempana syrjässä ja kun te opitte, kuinka paljon 
teitä rakastetaan, kuinka turvassa te olette Minussa, pahan voimat tulevat menettämään otteensa 
teistä.”  

”Siispä, juoskaa Minun luokseni, Minun Morsiameni ja laittakaa pois vihollisen valheet. Minä tulen 
teitä varten; teidän toivoanne ja uskoanne ei tulla pettämään. Te olette tunteneet Minut armollisena 
Jumalana, niin te tulette tuntemaan Minut Kunnian Jumalana, kun Minä muutan teidän ruumiinne 
Minun ruumiini kaltaisiksi.”  

”Suljettu yrttitarha on siskoni, morsiameni, suljettu kaivo, lukittu lähde.” Korkea Veisu 4:12 (Laulujen 
Laulu). 


