
974. Jeesus sanoo… Juhlikaa Kumppanuuttamme!  

Hypätkää Minun Käsivarsilleni & Kysykää… 'Mitä me teemme tänään, Jeesus?' 

HEINÄKUUN 30, 2022… JUHLIKAA MEIDÄN KUMPPANUUTTAMME! HYPÄTKÄÄ MINUN 

KÄSIVARSILLENI & KYSYKÄÄ… MITÄ ME TEEMME… 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Heinäkuun 30. 2022. 

(Clare) Herra Jeesus, pyydän, auta meitä kiinnittämään huomiota uniin ja merkkeihin, joita Sinä 

lähetät meille, ja myös olemaan kykeneviä tulkitsemaan niitä, koska minä tiedän, että Sinä lähetät 

ne rohkaisuksi… Amen 

No niin, rakas perhe, tämä on mielenkiintoista, yhteisössä sisarella oli uni, että viesti meni 

kaikkialle maailmaan, kaikille kansakunnille. Vau, Herra, minä en halua ohittaa sitä! Pyydän, auta 

minua todella kiinnittämään huomioni Sinuun ja kuulemaan Sinut selvästi. Herra, minä haluan 

uskoa. Pyydän, auta minua. 

(Jeesus) ”Jatka vain työn tekemistä ja se tulee, keskity Minuun ja siihen, mitä me olemme 

tekemässä. Tämä on salaisuus, pysy vakaasti Minun Sydämessäni Minun ajatusteni kanssa; tämä 

on avaintekijä. Maailma on suremassa, Clare, koska kuolemaa on joka paikassa, mutta missä on 

kärsimystä ja kuolemaa, Minä olen myös siellä. Uskotko sinä tämän?” 

(Clare) Ehdottomasti, Herra. 

(Jeesus) ”Clare, Minun Sydämeni on murtumassa sen vuoksi, mitä paholainen on suunnitellut tälle 

maailmalle, mutta hän ei tule saamaan kaikkea, mitä hän haluaa; kuitenkin, tappiot ovat traagisia. 

Perheet riistettyinä erilleen, lapset annetaan sukulaisten käsiin, ja joita lapset eivät edes tunne, ja 

sitten hyväksikäyttö ja orjuuteen myyminen. Oi, kuinka traagista tämä on. Teille on hyvä tuntea 

musertava toivottomuuden tunne ja rukoilla sitä vastaan, mutta enemmän kuin mitään muuta, 

TARRAUTUKAA MINUUN. Te ette voi tarrautua Minuun, jos tunnette itsenne epäonnistujaksi.” 

”Minä ymmärrän, että te kaikki tunnette itsenne riittämättömiksi, ja se saa aikaan lannistumista, 

masentumista, ja halua piiloutua Minulta, tuntien itsenne niin kovin arvottomiksi. Minä haluan 

poistaa tämän valheen teistä, niin ettette enää tunne itseänne soveltumattomiksi kuulla Minun 

viestejäni, tai edes ajatella edistävänne niitä.” 

”Totuus on yksinkertainen… KUKAAN EI TUNNE ITSEÄÄN ARVOLLISEKSI, siispä luopukaa siitä ja 

oivaltakaa, että Minun musertava rakkauteni teitä kohtaan on korvannut erotuksen. Minä haluan 

teidän tulevan juosten Minun luokseni aamulla, ilman pelkoa – Minä haluan teidän hyppäävän 

Minun käsivarsilleni kuin pikkulapsi ja kiljuvan riemusta… ’Mitä me aiomme tehdä tänä päivänä, 

Jeesus?’” 

”Tehkää tämä sen sijaan, että heräätte eilisen kaikkien epäonnistumistenne mittaamiseen ja 

yrittäen saada selville, kuinka tulette katumaan tai kuinka teidät voidaan hyväksyä 

epäonnistuneitten asioidenne jälkeen. Tehkää siitä yksinkertaista ja lasten kaltaista, sanokaa… 

’Luulen voivani tehdä paremmin tänään, Jeesus, pyydän, auta minua olemaan innokas ja tulla 

tehdyksi innokkaaksi menemään ylemmäs ja luopumaan lisää rakkaudesta Sinuun.’ Se tulee 

olemaan täydellistä.”  

”Naulitkaa nyt huomionne Minuun ja siihen, mitä Minä olen tekemässä tai haluan tehdä. Juhlikaa 

meidän kumppanuuttamme! Odottakaa innolla rukouksiamme yhdessä ja meidän jakamaamme 

työtä. Hyväksykää Minut ehdoitta, koska Minä hyväksyn teidät ehdoitta. Tietenkin, Minä arvostan, 

kun onnistutte itsehillinnässä, mutta meidän työsuhteemme ei riipu täysin siitä. Se riippuu Minun 



uskollisuudestani ja teidän yhteistyöstänne. Minä tarvitsen teidän uskovan sen ja olevan 

innoissanne siitä, mitä me olemme tekemässä yhdessä, siksi Minä annoin sisarelle sen unen. 

Uskokaa Minuun, se on työ, uskokaa Minuun, että tämä työ ei ole vain turha harjoitus, vaan 

valmistelu siihen, mitä on tulossa.” 

”Teillä ei ole pitkä matka päästäksenne sinne, siispä jatkakaamme kulkemista! Ei enää jalkojenne 

raahaamista epäuskossa, tarttukaa kiinni armon viittaan ja vetäkää itsenne ylös Minun Sydämeeni, 

josta kaikki hyvät asiat tulevat. Älkääkä huolehtiko Minun kuulemisestani, tämä ei tule olemaan 

ongelma, antakaa askareittenne pudota siihen, missä ne ovat, ja joku tulee jatkamaan siitä.” 

”Minä annoin hänelle sen unen, koska Minä halusin sinun uskovan, eikä vain käyvän läpi tunteita 

joka päivä. Onko selvä, Minun vaimo Kultaseni?” 

(Clare) Hyvin selvä, Herra. Miksi tunnen itseni niin pliisuksi? 

(Jeesus) ”Kuumuus on nujertanut sinut, pidä vain pääsi ylhäällä ja ole valmiina toimintaan.” 


