
335. Jeesus sanoo:  
Levätkää Minussa, kunnes Minä kannan teidät Ikuisuuden Kynnyksen yli 

LEVÄTKÄÄ MINUSSA… KUNNES MINÄ KANNAN TEIDÄT IKUISUUDEN KYNNYKSEN YLI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Kesäkuuta, 2016.  

( Clare ) Kuinka HYVÄ Herra Jeesus on! Täynnä armoa ja suloutta. Hän on tehnyt meistä Hänen 
kunniansa osanottajia ja me loistamme tätä pimeään maailmaan, sanomattomalla kauneudella. 
Olkoon Hänen suloutensa ja armonsa teidän kaikkien kanssanne.  

Olin käyttänyt paljon aikaa kunniakkaassa ylistyksessä ja kun pidin lounastauon, Herra tuomitsi minut 
synnistä ja tulin juosten Hänen luokseen synnintunnossa. 

Kun olimme ratkaisseet sen, Hän alkoi puhumaan minulle teitä varten ja näin Hän sanoi.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, että te kaikki odotatte Minua pian ja tämä on tarkalleen se, missä Minä olen 
halunnut teidän olevan. Kaikki, mitä Minä pyydän nyt, on että jättäkää pois jännitys ja jatkakaa 
hyvissä töissä, kunnes päivänvalo on mennyt. Sillä Minä tarkoitan aikaa, jolloin kukaan ihminen ei voi 
työskennellä, kun sorto on niin pimeää, rukoileminen on ainoa turvautumisenne.”  

”Mutta nyt teillä on päivä. Nyt on vielä asioita tehtävänä. Ja koska te olette pitäneet huolellista vahtia 
itsestänne, te olette asemoituneet morsiuspukuihinne, pitäen ne puhtaina ja jatkuvasti vartioineet. 
Älkää etsikö isoja syntejä, Minun Morsiameni… etsikää pieniä kettuja, pientä kompromissia siellä ja 
täällä. Saatana ei kiusaa teitä isoilla synneillä, ennen kuin te olette heikentyneet ja olette 
erkaantuneet Minusta pienten syntien vuoksi.”  

”Oletteko koskaan katsoneet, kun leijonat metsästävät? Kyllä, ne livahtavat ruohon läpi ja katsovat 
laumaa, valiten sen, joka erkaantuu. Kun tunnette yhteyden Minuun heikkenevän (ellei se ole 
tarkoituksellinen asia Minun puoleltani, antaakseni näyn muille) – kun te näette sen, olkaa erityisen 
varovaisia ja olkaa varmoja, ettette ole tehneet pieniä kompromisseja. Ne, jotka ovat vaeltaneet 
lauman suojasta, eivätkä ole kiinnittäneet huomiota siihen, missä muut ovat, ne ovat niin kiireisinä 
syömässä ja nauttimassa tuoreesta, rehevästä ruohosta, ne unohtavat katsoa ympärilleen.”  

”Niin on teidän kanssanne. Te olette niin keskittyneitä muiden asioiden viehätykseen tai nautintoon, 
että  murtaudutte pois tavallisesta varovaisuudesta. Silloin voivat vakavat seuraukset iskeä; silloin te 
olette poissa aitauksen suojasta, jonka Minä olen laittanut lauman ympärille. Clare on kipeästi 
tietoinen siitä nyt. Hän laski suojauksensa alas ja vihollinen sai tehtyä muutaman huitaisun.”  

( Clare ) Ja siinä vaiheessa ajattelin, että minun pitäisi jakaa kanssanne se, mitä tapahtui. Jep, se oli 
minun musta pantterini jälleen. Se on vaivannut minua viikkoja, että meillä ei olisi tarpeeksi todella 
terveellistä ruokaa ja aloin ajattelemaan sitä, mitä me tarvitsisimme, ennen kuin Herra ottaisi meidät 
Taivaaseennostossa, jos me olisimme täällä viikon tai kaksi. Järkeilin mielessäni, että, mitä ikinä 
jäisikin, annettaisiin muille joka tapauksessa meidän pienestä ruokapankistamme, siispä järkeilin ja 
menin kauppaan ostamaan terveellisiä kuivaruokia, tukemaan ruokakaapin purkkiruokia.  

Jokin tässä ei tuntunut hyvältä, mutta minä syytin, että vihollinen yritti estää minua. Syvällä 
sydämessäni, epäilin, että saattaisin olla väärässä. Mutta Minä en halunnut tietää - joten en 
tarkistanut. Vaan etenin omapäisyyksissäni. Ezekiel yritti soittaa minulle, mutta kännykkä oli 
äänettömällä, joten en koskaan kuullut häntä. Sitten tänään lounaalla, ylistyksen jälkeen, olin 
yhteydessä Herran kanssa Raamatun Lupaukset-kirjan viestillä ja sain joitakin HYVIN pahoja ja 
pelottavia viestejä: ylpeys ja rehellisyys.  



”Jumala alentaa ylpeyttä täynnä olevan, mutta Hän pelastaa sen, joka ei ole ylpeä.”  

On ylpeyden huippu ajatella, että minä tiedän paremmin kuin Jumala ja tehdä jotakin, mitä Hän ei 
halunnut tehtävän. Sitten tuomitseminen iski, tunsin oloni heikoksi ja en voinut syödä yhtään palaa. 
Halusin vain mennä koloon ja katua Herran edessä.  

Hänen uskomattomassa ystävällisyydessään, Hän sanoi, hyvin selvästi, ”Minä en ole tässä 
tuomitsemassa sinua, vaan oikaisemassa sinua.”  

Jeesus jatkoi… ”Minä halusin varoittaa häntä ennen kuin se menisi yhtään pahemmaksi. Hän tiesi sen 
syvällä sydämessään, että se, mitä hän teki, ei miellyttänyt Minua. Hän lakkasi luottamasta Minuun ja 
kattoi itsensä. Se voi johtaa itsenäisempään ajatteluun ja hengelliseen kuurouteen, mikä sallii teidän 
tehdä, sitä mikä teitä miellyttää.”   

”Minun kallisarvoiset Morsiameni, Minä tiedän, kuinka malttamattomia monet teistä ovat. Joitakin on 
ohjeistettu laittamaan ruokaa ja vettä varastoon, joitakin ei ole. Aina pitäkää parempana Minun 
tietäni, älkääkä salliko pelon, itsepäisyyden tai tottelemattomuuden saada teistä otetta.”  

”Siispä, nyt Minä osoitan teitä, kun te olette odottamisen asennossa. Te tunnette tämän paikan hyvin, 
mutta sydämissänne on silti paljon jännittyneisyyttä. Minä haluan teidän lepäävän Minussa. Sallikaa 
Minun kantaa jännittyneisyyttä ja laittakaa te itsenne lepoasentoon, Minun käsivarsilleni ja tehkää 
sitä, mitä ikinä onkaan edessänne. Huoli ja pelko tulevat kuluttamaan teitä ja kun olette väsyneitä, te 
olette jälleen helppo saalis Saatanalle.”  

”Pikemminkin, Minä haluan teidän lepäävän Minussa, ollen voimaantuneita joka päivä, täysin 
tietoisia, että hetkenä minä hyvänsä koko maailma voi kääntyä ylösalaisin. Monet teistä, ellei jopa 
kaikki, jotka kuuntelevat tätä kanavaa ja ottavat Minun sanani sydämeen, ovat valmiita. Teidän 
lamppunne ovat valaistuja, te kuljetatte mukananne ylimääräistä öljyä ja te olette valmiita. On 
vaatinut hyvät 12 kuukautta saada teidät tähän pisteeseen, mutta nyt te olette tässä. Te tiedätte 
hyvin, mitkä teidän menneen syntinne ja paheenne ovat ja te olette hälytysvalmiudessa, kiinnittäen 
tarkkaa huomiota itseenne, ettette lankeaisi. Ettekä te panosta liikaa tähän maailmaan, koska te 
tiedätte, että aikanne täällä voisi loppua milloin tahansa.”  

”Ylläpitäkää tämä asemanne, Rakkaat. Ylläpitäkää se ja lisähyveenä Minussa lepääminen. Luottamus, 
kärsivällisyys, luottavaisuus.”  

( Clare ) ”Tässä vaiheessa Herra väräytti minulle kaksi Pyhää Kirjoitusta. 

”Kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän. Mutta, kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen 
ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä.” Luukkaan Evankeliumi 21:19-20.  

Herra jatkoi… ”Ja tämä Pyhä Kirjoitus kuvaa täydellisesti sitä, missä te seisotte juuri nyt.”  

( Clare ) Ja tämä Pyhä Kirjoitus myös väräytettiin minulle… ”Sillä näin sanoo Herra, Herra, Israelin 
Pyhä: Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte, rauhallisuus ja luottamus on teidän 
väkevyytenne.” Jesaja 30:15.   

Herra jatkoi… ”Nämä ovat Minun viimeisimmät neuvoni teille: Sulhasen tulo viivästyi, Minun 
armossani on teille kyllin ja olkaa rohkealla mielellä, sillä Minä olen voittanut maailman.”  

”Nyt, Minun kallisarvoiset Morsiameni, Minä pyydän teitä harjoittamaan Minussa lepäämisen taitoa. 
Tietäkää varmasti, että Minä sanoin, että Minä nousisin jälleen kuolleista – ja Minä tein niin. Ja Minä 
olen kertonut teille, että Minä olen tulossa takasin teitä varten, ottamaan teidät palkkioonne, aivan 
yhtä varmasti, kuin mitä Minä menin Minun palkkiooni, kun Minä nousin kuolleista.”  



”Ymmärtäkää, että mitä Minä tein, oli järkyttävää! Ennen kuulumatonta. Ja se, mitä Minä aion tehdä 
teille, on täsmälleen samaa. Minä nostan teidät kuolevaisista, Maapallon ruumiistanne, joka on 
maatuva ja kuoleva, kuolemattomaan elämään, samaan kirkastettuun ruumiiseen, jonka myös Minä 
otin itselleni. Te olette määrättyjä ja tarkoitettuja, Minun Morsiamenani tulla nostetuksi iankaikkisen 
elämän täyteyteen, sen kaiken täydellisessä ilmauksessa, mitä Minä olen. Toisin sanoen kuolevainen 
pukee ylleen kuolemattoman, kuten Paavali lupasi. Teiltä ei puutu mitään, mitään ei tulla kieltämään 
teiltä – koska te tulette olemaan täydellisessä ja ikuisessa sopusoinnussa Minun kanssani Taivaassa ja 
teidän kaikki toiveenne tullaan antamaan teille.”  

”Te ette tule enää kamppailemaan pikkukettujen kanssa. Teillä tulee olemaan täydellinen voitto 
itsestänne. Te ette tule enää ontumaan tai olemaan kivuissa. Te ette tule enää tuntemaan tämän 
synnillisen maailman akuuttia kipua ja Saatanan Syntiinlankeemuksessa tuomaa rappeutumista. Te 
tulette olemaan täysin vapaita: toiveet täytettyinä, onnellisina, autuaina ja tuottavina Minun 
Valtakunnassani, tulettepa te ylistämään päivin öin Taivaan hoveissa tai palaamaan Maapallolle 
Minun kanssani palvelemaan.”  

”Niin paljon, mitä te ette koskaan unelmoineet olevan mahdollista, tulee pian olemaan 
loppuunsaatettua. Tämä e ole myytti, se on tosiasia. Se on, mitä Minä olen luvannut ja Minä tulen 
toteuttamaan, mikä on kirjoitettu ja on jo loppuunsaatettu Taivaassa.”  

”Olkaa sinnikkäitä ja harjoittakaa odottamisen taitoa Minussa, täydellisen levon tilassa, tietäen, että 
pian kaikki tullaan täyttämään. Mutta siihen hetkeen asti, Minun armoni loistaa teihin ja teidän 
kauttanne ja koskee kaikkia tämän maailman sieluja, yliluonnollisella teidän uskonne toiminnan 
ilmauksella.”  

”Olkaa viisaista, käyttäkää erottelukykyä, olkaa rauhallisia ja levossa. Tällä tavalla te, Minun 
Morsiameni, tulette loistamaan kunniakkaasti, kun Minä palaan kantamaan teidät ikuisuuden 
kynnyksen yli – ikuisuudessa me tulemme olemaan yhdessä aina ja ikuisesti. Minä olen sanonut sen. 
Minä tulen saattamaan sen loppuun.”  

”Teidän osanne? Pitäkää pukunne puhtaana ja levätkää Minussa. Jos te antaisitte periksi hetkeksikään 
pelolle ja kärsimättömyydelle, valittamiselle tai epäuskolle, teidän tarvitsee vain itkeä apuun 
sydämessänne – missä Minä elän – ja Minä tulen ennallistamaan teihin sen, mitä te ette itse voi 
ennallistaa.”  

”Olkaa pieniä Minun Sydämessäni ja omissa silmissänne ja Minä en tule epäonnistumaan tehdä teissä 
sitä, mitä te itse ette voi tehdä itse. Aivan tällä hetkellä, tämä on Minun täydellinen tahtoni teille: 
levätkää Minussa. Hiljaisuudessa. Luottavaisuudessa. Täydessä uskossa.”  

”Levätkää Minussa.” 


