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MINÄ TARJOAN HIENON VIININ VIIMEISENÄ, TAIVAAN VOIMAANNUTTAMANA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Syyskuuta, 2016.  

Clare aloitti… Herra on tässä voimaannuttamassa ja rohkaisemassa meitä, Sydänasukkaat. Hän pyytää 
meitä tutkimaan uskoamme siinä mitä me kuulemme Häneltä tällä kanavalla ja tekemään 
asianmukaiseen tietoon perustuvan sitoumuksen. Hän seisoo edessämme aarrearkun kanssa ja se on 
ylitsevuotavainen Hänen armonsa rikkauksista… meidän tarvitsee vain uskoa vastaanottaaksemme. 

Ja minä näin tämän aarrearkun! Yritin laittaa sanoiksi sitä, mitä vaistosin Herralta ja Hän näytti minulle 
tämän valtavan aarrearkun, josta tulvi yli kaikenlaisia jalokiviä ja kultaa… Taivaan rikkauksia!  

Jeesus aloitti… ”Minä tarvitsen, että Minun Morsiameni odottaa tuloksia kaikista hänen 
ponnistuksistaan. Se, mihin te kaikki olette ryhtymässä taitoinenne, tulee olemaan hämmästyttävän 
menestyksekästä. Minä tulen siunaamaan teidät yli kaikkien odotustenne.”  

”Miksi? Koska tämä on kova ajanjakso ja te olette edenneet pelkästään uskon varassa. Teitä ei 
huvittanut, teillä ei ollut itseluottamusta, inspiraatiota vastaan on hyökätty, energianne on alhaalla. 
Te olette kokeneet joitakin vakavia pettymyksiä ja jotkut teistä epäilevät tämän astian 
todenmukaisuutta. Teille Minä sanon, katsokaa hedelmää elämissänne. Jos te olette kasvaneet, silloin 
vaikutus ei ole voinut tulla Saatanalta – hän ei tee muuta, kuin tappaa, varastaa ja tuhoaa ja opettaa 
teitä menemään vääriin suuntiin. Katsokaa asioita elämässänne, joilla on merkitystä; oletteko 
kasvaneet?”   

”Minä sanon tämän teille, riippumatta hänen tiedostaan, koska Minä tarvitsen teidän uskovan 
Minuun. Minä tarvitsen teidän olevan vakuuttuneita, että Minä olen puhumassa hänen kauttaan, niin 
että teidän suunnitelmanne tulevat menestymään, uskoonne perustuen. Jos te epäilette astiaa, te 
epäilette, olenko se Minä, te epäilette, pitäisikö teidän edetä ja te olette yhä polkemassa vettä, 
odottaen sotaa ja Taivaaseennostoa. Jos te jatkatte tässä paikassa pysymistä, te tulette vanhenemaan 
ja väljähtymään. Minä haluan nähdä eloisan, tuottavan ja innostuneen Morsiamen… en kulunutta, 
joka joskus oli jotain. Minä haluan nähdä tuoretta hedelmää, kun tulen hakemaan teitä, en sellaista, 
mitä te korjasitte ja kuivasitte vuosi sitten.”  

”Pyydän, Rakkaani, käykää läpi viestejä, katsokaa elämäänne. tehkää vakiintunut päätös, että joko te 
kuulette Minulta tai ette. Jos ette, teidän ei tarvitse olla täällä; se saa teidän kaksimieliseksi. Parempi 
löytää toinen astia, johon te todella uskotte ja seurata minua heidän kauttaan. OK? Nyt, kun se on 
päätetty, edetkäämme teidän kanssanne, jotka olette vakuuttuneita.”   

”Tämä ei ole mitään tavanomaista aikaa elämissänne. Tämä on elinvoimaisuuden ja tuottavuuden 
aikaa. Minä tulen siunaamaan kaiken, mihin te laitatte kätenne Minun puolestani. Minä tulen 
inspiroimaan ja toteuttamaan mitä tahansa projekteja, mihin te olette ryhtyneet Minun puolestani, 
Minun inspiraatiollani. Muistakaa, mitä Minä sanoin eloisasta Morsiamesta? Oletteko koskaan 
nähneet ketään, joka on ollut pelissä voittoasemissa? Elämä on jännittävää, haastavaa, toiveikasta, 
odottavaa. Jotkut teistä voivat katsoa taaksepäin varhaisempiin vuosiin ja nähdä sen.”   

”No niin, tämä on aikaa, jolloin paras viini tarjotaan viimeisenä. - ”Ja sanoi hänelle: ’Jokainen panee 
ensin esille hyvän viinin ja sitten kun juopuvat, huonomman. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän 
asti’.” Johanneksen Evankeliumi 2:10.  



”Te olette kärsineet, kasvaneet, kypsyneet, saaneet kokemusta, seestyneet asioihin, joilla todella on 
merkitystä elämässä. Te olette päässeet eroon nuoruuden ylpeydestä ja kilpailusta ympärillänne 
olevien kanssa. Nyt on aika, kun nämä maailmalliset asenteet on työstetty pois teidän 
järjestelmästänne. Sanalla sanoen, te olette paljon puhtaampia. Siksi Minä voin käyttää teitä 
palvelutoimeen. Teidän ei tarvitse tehdä mitään, todistaaksenne itsellenne mitään tai ollaksenne 
parempia kuin veljenne. Pikemminkin te olette rakastamassa ja tunnistatte haavoittuneen 
ihmiskunnan tarpeet ja haluatte käyttää taitojanne tuodaksenne heille lohtua ja tuodaksenne heidät 
Valtakuntaan.”  

”Näettekö, kuinka paljon te olette kasvaneet? Tämä on ajanjakso, kun Minä voin luottaa teille 
ihmeelliset tulokset, koska motiivinne ovat puhtaat. Sinnitelkää ajallanne Minun kanssani. Tulkaa esiin 
inspiroituneina ja täynnä Minun voiteluani. Älkää vaihtako keskittymistänne ylistyksestä saadaksenne 
jotakin; antakaa Minulle kunnia ja ylistys, tukeutukaa Minun olkapäähäni ja rakastakaa Minua 
omistautuneesti. Sitten, kun on aika, Minä tulen vapauttamaan teidät työhön Minun kanssani ja te 
tulette olemaan erittäin hedelmällinen.”  

”Älkää katsoko edessänne olevia esteitä. Pikemminkin keskittykää tietoon, että se, mitä Minä vaadin 
teiltä, on yksinkertaisesti usko ja kaikki tarvittavat asiat tulevat seuraamaan. Luottakaa, että Minulla 
on hyviä asioita varattuna teitä varten, tai muuten Minä en koskaan olisi määrännyt teitä toimimaan 
ja työskentelemään Minun kanssani. Muistakaa, että pelon, epäilyksen ja tarkastelun demonit ovat 
saaneet toimeksiantoja jokaiseen hyvään työhön. Älkää langetko heihin. Pikemminkin, ottakaa ne 
ajatukset vangeiksi, kuten on kirjoitettu…  

”Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan 
maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan 
Jumalan tuntemista vastaan ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle.” Paavalin 
Toinen Kirje Korinttolaisille 10:4-5.  

”Siispä, te näette, että teidän täytyy toimia uskossa, uskoen, että tehtävä, jonka te olette saaneet, on 
todella ylhäältä ja tulee tuottamaan ikuista hedelmää Taivaassa. Kaikki teistä, jotka toimitte tällä 
tavalla, tuotte mukananne Isän mielisuosion – taipumattoman, Pojan tottelemisenne vuoksi. Siinä on 
kantamanne runsaan hedelmän salaisuus. Te olette ottaneet sanan uskossa ja sitoutuneet tiellenne 
Minun luokseni. Te olette seisseet pessimistejä vastaan ja ottaneet jokaisen ajatuksen vangiksi. Te 
olette laittaneet kätenne auran varteen ja kieltäytyneet katsomasta taaksepäin.”  

”Tätä Minä odotan teiltä, Minun Kunniakas Morsiameni. Miksi? Koska Minä olen voidellut teidät 
tuomaan hyvän sanoman köyhille ja kärsiville. Ja Minä menen eteenpäin teidän kanssanne ohjeistaen 
ja varustaen. Luottakaa enemmän Minun voiteluuni, kuin omaan apuunne. Siirtykää ja antakaa Minun 
ottaa kontrolli, kun sovellatte itseänne töihin – se, mikä tulee tapahtumaan, tulee hämmästyttämään 
teitä, koska se on Minulta. Olkaa varmoja antamaan Minulle kaikki kunnia joka menestyksestä, 
rukoilkaa niiden puolesta, jotka ovat kamppailemassa ja nostakaa heitä ylistysraporteillanne. 
Tarvitaan paljon tukea ja merkittävää rukoustukea. Tällä tavalla, te tulette ottamaan osaa palkkioihin, 
joiden puolesta te kaikki olette rukoilleet.”  

”On totta, että näkyväiset voimaantuvat niiden avulla, jotka ovat näkymättömiä. Siksi, ottakaa osaa 
jokaiseen hyvään työhön rukoilemalla veljienne ja siskojenne puolesta. Kuinka kaunista on Taivaan 
ekonomia, sen hedelmät ovat ikuisia. Tietäkää, että kun te saatte näitä sanoja uskossa, Minä olen 
voimaannuttamassa teitä. Yhdessä me tulemme tekemään ihmeellisiä asioita.” 


