
130. Jeesus sanoo… Koskettakaa toisia hellästi Minun puolestani &  

Minä tulen pelastamaan teidän Rakkaanne… Luottakaa Minuun  

KOSKETTAKAA TOISIA HELLÄSTI MINUN PUOLESTANI & MINÄ TULEN PELASTAMAAN TEIDÄN 

RAKKAANNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Syyskuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ” Kerro Minun Morsiamilleni, että Minä rakastan heitä ja joka päivä Minä jaan 

heidän kärsimyksensä ja ilonsa. Minä tiedän liiankin hyvin, kuinka pimeitä asioita on monen heidän 

sydämissään. Minä tiedän kaiken heidän kamppailuistaan rakkaiden puolesta, jotka eivät vielä 

tunne Minua. Mutta enkö Minä ole luvannut… ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin 

myös sinun perhekuntasi.” Apostolien Teot 16:31.  

” Miksi te luulette, että Minä tein sen lupauksen teille, rakkaat? Enkö Minä ennalta nähnyt teidän 

tuskanne, mitä te kärsisitte, kun te katsotte teidän rakkaittenne kääntyvän poispäin Minusta, yksi 

kerrallaan? Minä olen tehnyt varusteluja kaikkien teidän rakkaittenne varalta. Minä tunnen 

jokaisen heistä läheisesti ja tiedän myöskin täsmälleen, kuinka liikuttaa heidän sydämiään, kuin 

myös kuinka järjestää olosuhteet niin, että he eivät enää vastusta Minua. Sillä kriittisellä hetkellä, 

heidän mielensä tulee olemaan vapaa sotkusta ja he tulevat näkemään selvästi vaihtoehtonsa. 

Älkää huolehtiko, Minä olen huolehtinut heistä.”  

” Koska ajat ovat niin pelottavat, teidän tarvitsee luottaa Minuun yhä syvemmin. Teidän tarvitsee 

luovuttaa rakkaanne Minulle sellaisella tavalla, että te ette ole tuskissa päivä päivän jälkeen. 

Pikemminkin huolehtikaa Minun lapsistani, niin Minä huolehdin teidän lapsistanne. Kyllä, 

rukoilkaa, mutta älkää jatkako tuskailua, Minä kuulin teidän rukouksenne kauan aikaa sitten ja 

Minulta anomisen jatkaminen tällä tavalla on turhaa.”  

( Clare ) Mutta Herra, sinä sanoit…  

( Jeesus ) ” Kyllä, ole kiusankappale ja Minä tulen vastaamaan. Minä tulen vastaamaan 

rukoukseen, koska sinä vaivasit Minua ja herätit Minut kesken unien?”  

( Clare ) No niin… Nyt kun Sinä esität asian tuolla tavalla, Herra…  

( Jeesus ) ” Parempi tapa rukoilla, kun ajattelette sukulaisianne, on kohottaa heidät ylös Minun 

luokseni ja sanoa… ”Jeesus, minä luotan sinuun.” Ja sitten rauhoittua mielessänne, että tämä 

rukous kuultiin ilman valitusta ja uurastusta. Minä lupasin teille… ”Usko Herraan Jeesukseen, niin 

sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin 

muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan Hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä Hän ei 

tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.” Pietarin Toinen Kirje 3:9. 

” Katsohan, on eroa uskomisen ja luottamisen välillä – ja epävarmana rukoilemisen ja sen, että ei 

usko, että Minä olen jo vastaanottanut rukouksen ja tehnyt varustelun. Usko vaatii, että uskotte, 

kun te rukoilette ja teillä on luottamus Minuun.”  

” Kun te vapautatte rakkaanne Minulle, te alatte nähdä ympärillänne muita, jotka eivät ole vielä 

pelastettuja, jotka eivät ole kuulleet hyviä uutisia, jotka tarvitsevat ystävällistä kosketusta 

herättämään heidän nukkuvat sydämensä. Jos kaikki teistä kääntäisivät huomionsa muihin, kuin he 

olisivat heidän perhettään, kuinka pian Minä voisin kyetä tuomaan heidät Valtakuntaan. Todellakin 

te olette äitejä Minussa, kun te hoidatte katrasta kuin omaanne. Ja Hän ojensi kätensä 

opetuslastensa puoleen ja sanoi: ”Katso Minun Äitini ja veljeni!” Sillä jokainen, joka tekee Minun 

Taivaallisen Isäni tahdon, on Minun veljeni ja sisareni ja äitini.” Matteuksen Evankeliumi 12:49-50.  



” Monet teistä ovat kääntäneet sydämensä heidän puoleensa ympärillänne, kenellä on yhä 

pelastuksen tarvetta ja siitä Minä olen perusteellisen kiitollinen. Jotkut ovat jopa nähneet 

läpimurtoja ihmisten kanssa, keiden he luulivat olevan viimeisiä vastaamaan ystävällisyyteen ja 

Minun viestiini. Te ette ehkä näe tuloksia nyt, mutta te olette istuttaneet siemenen ja Minä 

lähetän toisia kastelemaan.”  

” Toiset ovat lausuneet lyhyitä, hartaita rukouksia, hyvin yksinkertaisesti huutaneet apuun Minua, 

”Herra, pelasta heidät!” Ja tämä, myös, tulee tuomaan hedelmää.”  

( Clare ) Herra, minä tunnen itseni hirveän puutteelliseksi tällä toisille todistamisen alueella.  

( Jeesus ) ” Sinulla on sinun työsi, Clare. Se on sinun työsi, johon sinä sovit hyvin. On heitä, jotka 

ovat vastaanottaneet Minut sinun uskollisuutesi vuoksi. Jatka vain uskollisena olemista, sinä tuot 

hedelmää omalla tavallasi.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, se on helpotus. 

( Jeesus ) ” Usko Minua, saatana tulee käyttämään jokaisen tilaisuuden aiheuttaakseen sen, että te 

tuomitsette itsenne, koska te ette ole kuin tämä tai tuo. Olkaa oma itsenne, seuratkaa teille 

myönnettyä osaanne, älkääkä matkiko kenenkään toisen polkua. Jokaisella teistä on erityinen lahja 

ja sitä kautta Minä tuon teidät kosketuksiin hyvin erityisten ihmisten kanssa, koska te tulette 

koskettamaan heitä omalla lahjallanne. Ihmiset harvoin paljastavat todellisia tunteitaan, he pitävät 

itsensä suojeltuina.”  

” He saattavat olla läpikäymässä repivää avioeroa ja ystävällisyyden ele teiltä saattaa saada heidät 

aukeamaan ja he tarvitsevat kuulevaa korvaa. Sitten te voitte rukoilla heidän puolestaan ja 

pikkuhiljaa esitellä Minut, vähän kerrallaan ja he alkavat kuunnella… jotakin sisällä alkaa herätä. 

Siispä, älkää uupuko loppuun pienten asioiden kanssa, joita te teette, pikemminkin kylväkää toivoa 

joka paikassa missä kuljette. Jopa sellaiset yksinkertaiset asiat kuin, ”Jumala on olemassa ja Hän 

välittää sinusta, syvästi.” istuttaa toivon elementin. Jotkut sielut ovat niin hauraassa tilassa, että he 

tarttuvat mihin tahansa, että pysyisivät pinnalla.”  

” Monet teistä ovat antaneet Minulle vapauden käyttää teidän sairauksianne ja kärsimyksiänne 

pelastamattomien hyväksi. Kuinka kaunista se on, te todella olette työtovereita Minun 

viinitarhassani. Toiset ovat sietäneet loukkaavaa suhdetta, tarjoten kärsimyksiänne heidän 

kääntymisensä puolesta; te ette tule menettämään palkkiotanne.”  

” On niin monia tapoja, joita te ette huomaa, kuinka te niillä vaikutatte maailmaan Minun 

puolestani, mutta jonakin päivänä te tulette huomaamaan. Älkää tehkö mitään ulkolukuna. 

Lähestykää kaikkia kuin ainutlaatuisia yksilöitä ja tarjotkaa heille hiljaista, kuitenkin hyvin ajateltua 

toivon siementä. Rukoilkaa aina, että Minun Henkeni antaisi teille oikeat sanat. Hyvin tehokas 

rukous on… ”Herra, käytä minua tänään, anna minun tuoda valoa tähän maailmaan tänään.” 

( Clare ) Tiedätkö, minä rukoilin niin minun lääkärini kanssa viimeviikolla ja ensimmäistä kertaa hän 

jakoi kanssani jotain hyvin perustavanlaatuista, jonka Sinä olit tehnyt hänelle.  

( Jeesus ) ” Kyllä, hän oli kuolemassa.”  

( Clare ) Ja Sinä paransit hänet. 

 ( Jeesus ) ” Katsohan, Minä pidän parempana koskettaa sieluja Minun rakkauteni kautta. Vaikka 

he ansaitsevat paljon pahempaa, Minun armoni ja ystävällisyyteni herättää heidän kiviset 

sydämensä. Ja tällä tavalla Minä toivon voitelevani heidät tällä kanavalla tavoittamaan muita. 



Kyllä, kun te tunnette hellän, rauhoittavan rakkauden virtaavan sydämestänne sieluun, se on 

Minun voiteluni, joka tavoittaa teidän sisältänne käsin. Pankaa merkille, Minä kaipaan koskettaa 

heitä. Minä yksin tiedän salaisuuden heidän sydämiinsä. Minä yksin tiedän tarvittavan ajoituksen. 

Ja jos se ei ole juuri sillä hetkellä, rukoilkaa ja teidän mahdollisuutenne voi tulla huomenna.”  

” Kun te näette jonkun kärsivän päänsärystä tai nivelrikosta ja te kysytte, jos te voitte rukoilla 

heidän puolestaan, jos he antavat hyväksyntänsä, te ette tarvitse kaunopuheisia rukouksia. 

Laittakaa vain kätenne hellästi heidän päälleen ja rukoilkaa, että Minä tavoitan käsivartenne ja 

kätenne kautta ja kosketan heitä. Joillekin teillä voi olla jopa vapaus sanoa, ”Uskotteko te, että 

Jeesus parantaa ihmisiä?” Ja sitten, ”Uskotteko te, että Jeesus elää kristittyjen sisällä?” Sitten te 

saatatte yksinkertaisesti sanoa, ”Minä aion pyytää Häntä tavoittamaan teitä kauttani, uskotteko 

te, että Hän voi tehdä sen?” Jopa sen tunnustaminen, että Minä tiedän heidän kipunsa ja 

koettelemuksensa ja haluan koskettaa heitä, voi murtaa jään.”  

” Ei ole kyse terävänä olemisesta. Ei ole kyse pitkistä voidelluista rukouksista tai intohimoisista 

äänekkäistä ja nolostuttavista rukouksista. On kyse Minun hellästä kosketuksestani, Minun silti 

pienestä äänestäni, mitään teatteria ei liity siihen. Yksinkertainen usko sovellettuna viisaudella ja 

hellyydellä. Voi, kuinka paljon te voitte saavuttaa tällä lähestymistavalla. Parantamisen lahja on 

aina aktiivisena Minussa, ei koskaan ole sellaista aikaa, jolloin Minä en voisi parantaa ja teidän 

vilpittömän sydämenne avuksi huuto on avain aktivointiin.”  

” Te ette oleta tarpeeksi Minulta, Minun Lapseni. Te ette ymmärrä, että Minä riudun kärsivien 

sielujen vierellä ja palavalla rakkaudella, jota te ette voi käsittää, Minä kaipaan koskettaa heitä ja 

tehdä heidät kokonaisiksi. Missä te tunnette vain pelkän nykäisyn, Minä tunnen syvää intohimoa ja 

teillä on käskyvalta tehdä silta kuilun yli ja tuoda Minun luokseni se henkilö. Kun te vastaatte 

uskossa, totellen sitä silti pientä ääntä, Minä teen mahdolliseksi tunkeutua sieluun tunteilla, joita 

he vaivoin ymmärtävät, mutta tunteet ja aistimukset, jotka ovat ainutlaatuisesti Minun tapani 

koskettaa loukkaantunutta, riutuvaa, hämmentynyttä ja kadotettua.”  

” Teidän silmänne ovat ikkunoita Minun sieluuni. Teidän silmänne heijastavat Minun hellyyttäni ja 

huoltani. Egon ja aggressiivisesti itsetunnon kohottamisen ei tulisi koskaan olla paikalla, eikä pitäisi 

pelon ja epäuskonkaan. Pikemminkin, innoittukaa koskettamaan kärsivää Minun Rakkaudellani, 

joka virtaa lävitsenne. On monia tilanteita, jolloin sanat vain ovat tiellä. Pikemminkin hellästi 

käsien laittaminen sielun päälle, monet rukoilevat vaikuttavia rukouksia, jotka todella eivät ole 

tarpeellisia ja kuulostavat purkitetuilta, pinnallisilta ja vilpillisiltä.”  

” No niin, nämä ovat vain muutamia asioita teille, joista teidän tulisi olla tietoisia, kun te menette 

ulos rukoilemaan muiden puolesta ja viemään Minun rakkauttani heille. Olkaa herkkiä kuulemaan 

Minun kehotuksiani. Päivän aikana on monia hetkiä, jolloin Minä haluaisin teidän tietävän jotakin, 

mutta te ette pane merkille ja ne mahdollisuudet vain menevät ohitsenne. Jos te tunnette pienen 

nykäisyn, kiinnittäkää huomiota. Jos te arvuuttelette, käyttäkää Raamatun lupauksia, Rhemoja 

nettisivulta tai Raamattua saadaksenne vahvistuksen, vain päästäksenne alkuun. Kiinnittäkää 

huomiota, jos saatte ”Ohjaus” tai ”Pyhä Henki” viestin – se on vahvistus, että Minä teen työtä siinä 

sielussa.”  

” Rakas katras, ottakaa Minut ulos valtateille ja sivuteille… ottakaa Minut mukaanne töihin, 

ostoksille, matkustamiseen, jonottamiseen. Ottakaa Minut mukaanne ja kuunnelkaa… Minä 

siunaan teidät nyt uudella tietoisuudella siitä, kuinka Minä haluan teidän koskettavan muita ja 

seuraavan sitä inspiraatiota.” 


