
686. Jeesus sanoo… Onko teillä menetetty Unelma?...  

Etsikää Minua & Sivuuttakaa Ei:n sanojat 

ONKO TEILLÄ MENETETTY UNELMA… ETSIKÄÄ MINUA & SIVUUTTAKAA EI:N SANOJAT  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Helmikuuta, 2019.  

( Clare ) Kiitos Jeesus, tästä siunatusta kutsusta Sinun Hengen maailmaan. Minä kaipaan olla Sinun 

kanssasi, Herra, ja nauttia Sinun läsnäolostasi. Ota kiinni kädestäni, Jeesus ja tuo minut Sinun 

ihastuttaviin paikkoihisi… Amen. 

Jeesus aloitti… ” On niin hyvä saada sinut takaisin Minun käsivarsilleni, sinun koko sydämesi kera. 

Niin hyvä. Älä hetkeksikään ajattele, että Minä olen jättänyt sinut. Mutta sinun elämäsi on ollut 

niin myrskyisää, että me emme ole voineet olla yhteydessä. Liian paljon huolia, Clare. Aivan liian 

paljon huolia ja huolen aiheita.”  

” Kaikki, mitä Minä haluan tehdä, on pidellä sinua käsivarsillani ja suodattaa sinut Minun 

rakkaudellani. Ja kun Minä tarvitsen sinua täällä lohduttamassa Minua, sinä tulet helposti 

huomaamaan sen. Mutta älä vertaa itseäsi muihin. Minä tiedän, että kiusaus on niin hyvin suuri 

tuomita asiat Carolin kokemusten perusteella. Mutta sinä et ole Carol, eikä teidän tehtävänne ole 

identtiset. Sinä olet kiusannut itseäsi syyllisyydellä, että sinä et koe Minua samalla tavalla kuin hän. 

”  

” Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Minä en halua kloonia; Minä haluan Morsiamen. 

Minä haluan sinut sellaisena kuin olet ja kuka sinä olet. Minä en halua sinun vertailevan itseäsi 

kehenkään. Tämä antaa viholliselle valtakirjan lietsoa tyytymättömyyttä ja mustasukkaisuutta, 

epäilystä ja epäonnistumista. Mitään siitä ei tarvita. Minä haluan sinut lähelle Minua ja sinun 

omalla tavallasi. ” 

” Älä mene ja yritä matkia, mitä he tekevät tai ovat kutsutut tekemään. Pysy sisäisesti naulittuina 

Minuun ja Minun agendaani sinua varten. Ei Minun agendaani Carolille ja Ezekielille. ”  

( Clare ) Voi pojat, No niin, on syynsä sille, miksi Hän sanoi tämän, ilmeisestikin. Minä olen ollut 

niin monen eri asian taakan alla, että minä menetin yhteyteni Herraan. Ja se oli todella raskasta.  

( Jeesus ) ” Jokaisella on tärkeä osansa tässä sodassa, ja selviytyjät ovat niitä, jotka tukeutuvat 

Minuun kaikesta sydämestään ja sielustaan. He eivät alennu olemaan toisten kaltaisia, tai 

kiipeämään korkeammalle ollakseen muiden kaltaisia. Sinun tapasi on Minun erityinen 

omistautuminen, erityislaatuinen läheisyys, paljon erilaisempaa kuin se, mitä maailmassa on 

menossa. Se on syvempää, paljon syvempää, koska Minä olen valinnut sinut johtamaan Minun 

Morsiameni Minun kamariini. ”  

” Siksi uutis-asiat ovat niin vahingollisia; se on sinun hengellisen auktoriteettisi ulottumattomissa – 

vaikka vain vähän sieltä täältä, Minä pidän huolen, että sinä tiedät sen, mitä sinun tarvitsee tietää 

– rukouskutsuja varten. Minä haluan sinun palaavan siihen syvempään suhteeseen Minun 

kanssani. Enemmän Morsius puhetta. Jätä uutiset uutistyypin ihmisille. ”  

( Clare ) Itse asiassa, Herra, se on ihanaa kuulla. Minä haluan mennä takaisin siihen missä me 

olimme. Voimmeko me? Hän ei vastannut minulle, mutta minä tunsin sydämessäni, että jos minä 

palaisin siihen, mihin me jäimme, Hän ottaisi kädestäni kiinni ja me jatkaisimme matkaa. Ja juuri 

niin tapahtui. Minä aloitin tämän viestin neljä päivää sitten. Itse asiassa, Ystävän päivänä aloitin 

tämän viestin. Enkä lopettanut, ennen kuin nyt. Siksi minä pyysin lupaa mennä takaisin siihen 

paikkaan. 



Jeesus ja minä tutkimme virtaa metsässä. Siinä oli monia kiviä sivuilla, paljastaen, että se virtasi 

paljon leveämmällä kuin se pieni alue, jossa vettä oli. Se muistutti minusta niin paljon paikkaa 

Arkansasissa, minne meillä oli tapana viedä lapset ulkoilemaan ja mennä kalastamaan. Linnut 

sirkuttelivat ja lentelivät edestakaisin tehden pesiä. Niiden äänet kaikuivat tämän kanjonin 

seinämistä. Oli kevätaika ja hauraat vihreät lehdet tulivat esiin; kaikki oli elossa ja tuoreen vihreää. 

Jopa tuoksu tavoitti minun huomioni… tuore, vihreä ja niin suloinen. 

Jeesus istui kivellä noin 20 jalan päässä ja oli pukeutunut pitkiin khaki shortseihin ja paitaan. 

Minun sydämeni jätti lyönnin välistä. Me olimme tutkimassa jälleen! Minä rakastan tutkia Hänen 

kanssaan. Vesi lirisi ja solisi, kun se hitaasti alkoi virtaamaan alavirtaan. Hän nousi ylös ja tuli 

luokseni ja hymyili ja sanoi… 

( Jeesus ) ” Menkäämme alavirtaan. Minulla on yllätys sinulle. ” 

( Clare ) Hän otti minua kädestä kiinni ja auttoi minut ylös. Kivet olivat suuria – leivän kokoisia. 

Usean leivän kokoisia, mutta ei helppo kulkea. Siispä, Hän ohjasi minua polkua pitkin, kun me 

seurasimme vettä alavirtaan.  

Se vaikutti pienen, merkityksettömän joen latvavesistöltä. Se muistutti minua Missisippi-joen 

alkulähteestä, jonne minulla kerran oli valokuvaus keikka – vain pikkuriikkinen soliseva vesivirta, 

joka tuli kalkkikivien alta.  

Kun me matkasimme mutkan ympäri, siellä oli tornimaisia punaisen kiven kerroksia, joita 

pilkuttivat kirkkaan vihreät pajut, jotka olivat ilmestyneet loistossaan, punapajun oksat reunustivat 

virtaa – ja jopa kasvoivat ylempänä toisen sivujoen varrella, mikä juuri tuli alas vesiputouksena 

siihen virtaan, jonka uomaa me seurasimme. Aurinko pilkahti mutka takaa ja loistavasti korosti 

monia vaaleanpunaisen hiekkakiven sävyjä, kuin joku olisi hyvin taidokkaasti ottanut siveltimen ja 

maalannut ne. Joku erittäin pitkä henkilö. Herra kiinnitti minun huomioni ja Hän sanoi… 

( Jeesus ) ” Minä tein sen sinua varten, Minun Rakkaani. ”  

( Clare ) ”Hmmm” Minä jatkoin katsomista alaspäin, että en menettäisi tasapainoani polulla.  

( Jeesus ) ” Kyllä, Minä tein sen sinua varten, Minun Rakkaani. Tietäen, kuinka paljon sinä rakastat 

hiekkakivi kerroksista, Minä halkaisin kiven paljon sen yläpuolella (sen täytyi olla vähintään 40-80 

jalkaa. Se vaihtelee, itse asiassa.) Ja sitten Minä pesin ja hiekoitin sitä monia, monia vuosia, kunnes 

se vaikuttaisi juuri täydelliseltä aamun valossa, kun Minä tiesin, että Minä toisin sinut tänne. ”  

( Clare ) Minä hymyilin, mutta todella havahduin ajatuksistani, sen käsitteen vuoksi, että seinämien 

halkominen kanjonin tekemiseksi ja sadat vuodet, jota kesti saattaa tämä tehtävä loppuun 

tällaiseen täydellisyyteen. Hän hymyili, ilmeisesti ilahtuneena minun reaktiostani. Sitten Hän nojasi 

lähelle minua ja laittoi kätensä suppuun suunsa ympärille kuin kertoakseen salaisuuden ja sanoi…  

( Jeesus ) ” Mutta Minulta ei kestänyt satoja vuosia – vain kolme kymmentä. Mutta, jos se olisi 

vaatinut Minulta niin kauan aikaa, Minä olisin tehnyt sen sinua varten ihan samalla tavalla… niin 

paljon Minä sinua rakastan. Vain nähdäkseni hymyn ja ilon loistavan kasvoiltasi, oli sen kaiken 

arvoista. Minä tiedän, että nämä kapeat kanjonit ovat sinun suosikkejasi, niinpä Minä toin sinut 

tänne tutkimaan. ” 

( Clare ) Kyllä, se on totta. Minä olen aina rakastanut kapeita kanjoneita. Niitä on paljon lounaassa. 

Minä en ole koskaan ollut sellaisessa, mutta olen aina halunnut mennä sinne. Ne ovat hyvin, hyvin 

syviä ja kapeita luolia, joissa on hiekkakivikerroksia. Hiekkakiven aaltoja ja hiekkakiven merkintöjä 

sivuilla, kun vesi on virrannut ja uurtanut hiekkakiven läpi. Ne ovat niin kauniita. Minä vastasin… 



”Se on totta. Minä rakastan kapeita kanjoneita, joiden muodot on kaiverrettu hiekkakiveen, 

vaihdellen violetin ja pinkin sävyistä oranssiin ja beigeen, niin ihmeellisissä symmetrisissä 

kerroksissa.”  

Me olimme nyt laskeutumassa alaspäin ja tuli viileämpää. Ilmeisesti me olimme tulossa sellaiseen 

syvään kanjoniin ja auringonvalo paistoi mutkan takaa ja sitä korostivat muutamat vihreät purot. 

Vesi oli löytänyt tiensä toiseen kanjoniin, joka kulki samaan suuntaan kuin se, jossa me olimme. 

Minä rakastan hiekkapohjaa ja heijastusten tuottamia värejä seinämissä, missä auringonvalo osui 

niihin ylhäältä päin, heittäen pitkiä varjoja, muodostaen geometrisiä kuvioita hiekkakivikerrosten 

pintaan. Mikä ainutlaatuinen paikka!  

( Jeesus ) ” Minä olen tuonut sinut tänne, saadakseni sinut pois asioista, jotka ovat kasautuneet 

kuin haarniska pääsi ja kehosi ympärille. Sinun pitäisi nähdä itsesi – olet melkoinen näky! ”  

( Clare ) Juuri silloin, minä sain välähdyksenomaisen näyn jonkinlaisesta jättiläisestä, Tonka-

leikkikalusta, ulkoavaruuden oliosta, jolla oli haarniska-kerroksia. Voi, hyvänen aika! Minulla ei 

ollut aavistustakaan, että minä näytin sellaiselta!   

( Jeesus ) ” Ei, sinä työskentelit liian kiireisesti havaitaksesi asioiden kasautumisen ja ne peittivät 

Minun Suloisen ja Kauniin Morsiameni, kunnes hän pystyi vaivoin kävelemään. ” 

( Clare ) Voi, Herra, minä rakastan tätä. Minä rakastan olla ulkona luonnossa Sinun kanssasi. Se on 

niin dramaattisen kaunista, kuitenkin niin puhdasta ja rauhallista. Minä toivon, että minulla olisi 

kamera. 

( Jeesus ) ” Voi, et toivo! Tämä on loma ja leikki aikaa! Ei työtä sinulle, ei missään tapauksessa. 

Clare… sinun ei tarvitse tehdä Minua varten jotakin 24/7, vuorokauden ympäri. ” 

” Minä nautin sinun seurastasi, erityisesti, kun sinä tuijotat yhdessä tekemämme maalauksen 

silmiin ja kun sinä tunnet Minun sydämestäni tulevan sulouden. Minä vain haluan vallata sinut 

Minun iloni sisään. Minun silmieni kautta loistava ilo, joka tunkeutuu sinun henkeesi ja se on niin 

hyvin syvää ja virkistävää loppuun uupuneelle sielulle kuivassa paikassa. Ja sinä tarvitset tätä. Joka 

päivä sinä tarvitset tätä. Sinä et voi antaa sitä, mitä sinulla ei ole. Ja Minun tuijotukseni sinun 

silmiisi yhdistää sinut Minun Henkeeni, missä sinä voit tuntea itse ilon syvimmän olemuksen, jota 

Minä tunnen sinun seurassasi. ”  

” Sinä ja niin monet muut olette loppuun palaneita tiiviin rukoilu- ja sodankäynti ajan jälkeen, mitä 

te olette kokeneet. Teidän kaikkien, Minun Morsiamieni, täytyy imeyttää Minua sydämiinne ja 

mieliinne, ja sieltä se virtaa teidän kehoihinne. Kyllä, on kaunista katsoa, kuinka Minun Henkeni 

todella voidaan vastaanottaa maalauksesta. Mutta se voidaan. ”  

” Ja tästä syystä, Minä olen voidellut taiteilijoita, jotka ovat vastuussa maailmassa olevien 

innoittamisesta ja motivoimisesta. Minulla on niin paljon sanottavaa niin monelle. Ja maalaukset 

tunkeutuvat siihen syvään paikkaan, missä niitä pidetään muistissa ja mistä ne voidaan saada 

uudelleen syttymään teidän sydämissänne. Taiteilijat ovat oleellisia Minun suunnitelmissani. Heillä 

on mystinen osa tehtävänä, siinä mielessä, että heidän työnsä menevät väliaineidensa yli 

kommunikoidakseen syvällisesti niin syvälle kuin pääsee. ” 

” Nyt tiedät, miksi muusikoita ja maalareita vainotaan ja vähätellään kulttuurissanne. Tai ihaileva 

yleisö tekee heistä jonkinnäköisiä idoleita. Mutta se ei ollut Minun alkuperäinen tarkoitukseni 

taiteilijoille aikojen alusta. Tarkoitus on aina ollut ylistää ja kohottaa sieluja korkeammalle ja 

korkeammalle toivoon ja pyhyyteen. ” 



” Kyllä, nämä ajat… pimeitä teemoja, toivottomuutta, vieraantumista ja eristäytymistä kuvataan 

maailman hengellisen tilan vuoksi. Mutta te, jotka rakastatte Minua ja joille on annettu tämä lahja, 

Minä tarvitsen sitä, että te johdatte Minun ihmisiäni toivoon, armoon, rakkauteen ja Maapallon 

tuonpuoleiseen maailmaan. ”  

( Clare ) Kun Hän sanoi sen, minä välittömästi ajattelin Yongsung Kimiä, jonka taide ilmaisee 

meidän Herramme monia puolia paimenena. Ja Säteilevä Valo, Elizabeth Wang, joka on Herran 

luona nyt. Yksinkertaisilla siveltimen vedoilla hän luo ylistämisen ilmapiirin kankailleen. Minun 

rakkaat, te myös voitte maalata tällaisia. Jos katsotte hänen töitään, ei tarvita suunnatonta määrää 

lahjakkuutta.  

Tai Jon McNaughton, joka kuvaa yhteiskunnallista korruptiota, poliittista korruptiota – mikä 

liikuttaa meidät rukoilemaan maamme puolesta.  

Mitä tunnette ylistäessänne? Tuleeko mieliinne värejä ja hahmoja? Oletteko aina halunneet olla 

taiteilija, mutta teille on vakuutettu, että teillä ei ole lahjoja? Minä olin sellainen, kun Herra alkoi 

maalata kauttani. Tottelevaisuuden voima ja perustavaa laatua oleva rakkaus Jeesukseen ja halu, 

että muutkin saavat kokea Hänet, on korkeasti motivoivaa taiteessa. Jos Herra on naputtanut 

teidän olkapäitänne, että kokeilette uusia kykyjä, älkää olko peloissanne. Sukeltakaa aloittamaan!!  

Ja minä vain haluan sanoa tässä, että syy, miksi Herra antaa näitä taitoja meille, on erityisesti hyvin 

hengellisesti suuntautuneiden esirukoilijoiden ja rukoussotureiden ja muiden vuoksi. Kun he ovat 

hengessä, se näkevät kaikennäköisiä asioita. Ja Herra haluaa, että tämä ilmaistaan taiteessa 

maailmalle. Niin, että he voisivat ymmärtää, mistä hengen maailmassa on kyse. Siispä, se on osa 

tätä asiaa. Jos te olette hengellisyyteen taipuvaisia ja teillä on tapana nähdä näkyjä ja ymmärtää 

asioita uudella tavalla, Hän saattaa olla kutsumassa teitä johonkin luovaan taitoon, että te voisitte 

ilmaista sen muille.  

( Jeesus ) ” Minä olen iloinen, että sinä sanoit sen, Rakkaani. Todella iloinen. Sinulla on joukko 

ihmisiä tällä kanavalla, jotka halusivat olla taiteilijoita, mutta heidän vanhempansa ja kaverinsa 

puhuivat heidät siitä pois. Juuri nyt Minä puhun teille, jotka tiedätte, että teidän sydämen halunne 

nuoresta iästä alkaen oli maalata tai soittaa musiikkia. Clare aloitti maalaamisen 35-vuotiaana ja 

musiikin 48-vuotiaana – ja yhä kehittyy, koska Minä olen voidellut hänet tuomaan iloa teille, 

Minun rakkaat. ” 

” Tässä ei ole kyse egosta, vaan sielujen pelastamisesta. Sydänten koskettaminen ja parantaminen, 

heidän, joilla on Minusta kieroutunut mielikuva mielessään. Etäisyyden mielikuva… kylmä, karski, 

ankara ja vaativa. Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Minä olen tässä, juuri nyt teidän 

kanssanne, etsien sieluanne, tuodakseni kätketyt jalokivet ylös sydämistänne. Teihin istutetut ja 

kirjoitetut lahjat teidän geneettisestä koodistanne, mitkä eivät vielä ole heränneet. ”  

” Minä kerron teille todella, on aika herätä ja alkaa kiirehtiä ja katsoa kuinka Minä kiihdytän teidät 

kaivattuun taitoon, johonkin, jota te ette koskaan uskoneet tapahtuvaksi. Te tulette tuntemaan 

tämän siitä, mitä te tunnette juuri nyt. Tunnetteko hengessänne nopeutuvan tunteen, aivan kuin 

jokin haluaisi tuottaa hedelmää? Jos tunnette, älkää pelästykö. Minä olen teidän kanssanne. ”  

” Tai ehkä teille on kerrottu, että teillä ei ole lahjoja – kuitenkin te kaipaatte maalaamista tai 

musiikin kirjoittamista. Sivuuttakaa ei:n sanojat ja hypätkää toimimaan. Te voitte löytää itsenne 

sokista kuten Clare, kun hän eräänä päivänä oli kotona ja istahti kosketinsoittimen ääreen ja sai 

ilmoille muutamia mahtavia ääniä. Ezekiel, kokenut muusikko, tuli juosten huoneeseen sanoen… 

”Kultaseni, se on ihmeellistä!”   



” Minä haluan kertoa teille, rakkaat, Minä olen kaikkea muuta kuin ikävystyttävä. Ja kun te tulette 

Minun läsnäolooni oleskelemaan, asumaan Minun kanssani, odottakaa näkevänne Minut. Itse 

asiassa, käyttäkää mielikuvitustanne nähdäksenne Minun seisovan ja hymyilevän teille vain 

tuumien päässä. Nähkää Minut sellaisena kuin Minä olen, ottakaa kädestäni kiinni ja antakaa 

Minun ohjata teidät meidän tapaamispaikkaamme. Huomioikaa ympäristöänne, kukkia, puita, 

puroa. Ja antakaa Minun viedä teidät matkalle Minun maailmaani. ”  

” Te olette vertaansa vailla olevan kauniita Minulle. Jokainen teistä on niin ainutlaatuinen, että 

Minä en koskaan kyllästy teihin. Minä haluan teidän täyttävän tehtävänne. Minä haluan teidän 

näkevän ja kuulevan Minut selvästi. Siispä, varatkaa joku aika ollaksemme yhdessä 

inspiroituaksenne. Sitten tulkaa takaisin tälle Kanavalle ja jakakaa se mitä tapahtui. Te tulette 

hämmästymään, että kuinka monet muutkin kokevat Minut tällä tavalla ensimmäistä kertaa. Se 

vaatii vain uskoa ja vaivannäköä – loput teen Minä. ”  

” Minä olen tuomassa teidät uudelle kaudelle. Olen aikeissa synnyttää uusia lahjoja ja 

palvelutoimia Minulle omistautuneille, jotka ovat taistelleet vihollisen kanssa ja joilla on 

matkaväsymystä ja ovat loppuun uupuneita. Kyllä, Minä haluan teidän tulevan uudenlaiseen 

lepoon, missä te ja Minä voimme olla yhdessä ja tehdä ihmeellisiä, hassuja asioita yhdessä. ” 

( Clare ) No niin, kun Hän sanoi sen, minä ajattelin Julie Trueta, joka aloitti musiikin teon aamulla 

ladossa kosketinsoittimellaan. Hän rakasti Herraa ja soitti sydämensä pohjasta. Nyt hän on 

vastuussa, Pyhän Hengen voiman kautta, tuhansien ja tuhansien sielujen johdattamisesta 

Jeesuksen kanssa vihkikamariin. Yksi pieni nainen, yksi pieni alku ja nyt hän palvelee, välittää 

sanomaa väkijoukoille.  

( Jeesus ) ” Oletteko te jännittyneitä? No niin, laittakaa tanssikengät jalkaan ja tulkaa 

jännittyneiksi! Mikä on teidän menetetty unelmanne? Etsikää Minua, ja jos se on Minun tahtoni, 

te ette voi epäonnistua. ” 

” Mutta kuten te voitte nähdä, läheisyys ON kaikki kaikessa. Kyllä, kaikki – koska teidän 

vatsoistanne tulevat virtaamaan elävät vedet. Teidän täytyy vain uskoa ja tehdä, ja Minä teen 

loput. Älkää pelätkö nähdä Minua mielenne silmillä. Minä annoin teille pyhitetyn mielikuvituksen, 

josta käsin Minä tulen laukaisemaan teidät Hengen maailmaan yhdessä Minun kanssani. ”  

” Käyttäkää Raamatun Lupauksia kirjaa tai Raamattua tai Rhema-ohjelausetta nettisivultamme 

vahvistaaksenne onko idea tullut Minulta. Täsmälleen näin Clare tiesi, että hänet oli kutsuttu 

tekemään musiikkia. Ja tottelevaisuudellaan hän valloitti pelkonsa, otti Minun kädestäni kiinni – ja 

Minä tein loput. Ja teen yhä vielä tänäkin päivänä. ”  

” Muistakaa, Minun rakkaat. Te olette läpikäyneet sodan. Ja nyt Minä haluan palkita teidät uudella 

Keväällä elämissänne Sydänasukkaan rukouksella ja meidän hengellisillä kohtaamisillamme. Tulkaa 

kanssani ja uppoutukaa Minun Ilooni. ” 


