
96. Armon Köysi Opetus 

TARTU ARMON KÖYTEEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Heinäkuuta, 2015.  

Herra siunaa teitä, YouTube Perhe. Tämä on ollut mielenkiintoinen viikko – Minä olen tehnyt 

paljon asioita taloon liittyen ja tavallaan saanut asioita järjestykseen, koska minulla on lupa siihen, 

mukaan lukien piha ja kaikki siellä. Ja, minä luulen, että minä olen tavallaan alkanut ”pesimään”. 

Kuka tahansa, joka on koskaan ollut raskaana, voi kertoa pesimisestä! Se on päässyt siihen 

pisteeseen asti, missä se on alkanut häiritsemään minua ja vetämään minua pois Herran luota. 

Minun todella, todella täytyy saattaa tämä loppuun.  

Jeesus oli osoittanut tätä ensimmäisenä asiana, kun minä olin vaikertanut Hänelle. 

Hän sanoi… ”Minä tiedän, mitä sinä tunnet. Nämä ovat varoitusmerkkejä, että sinun täytyy 

pysähtyä pian. Tee mitä voit tällä viikolla, sitten keskity Minuun uudelleen koko sydämestäsi, 

Minun kallisarvoinen Enkeli. Sinä tulet toipumaan ja elpymään – tee se vain nyt loppuun.”  

Ja sitten minä osoitin, mitä minun mielessäni on ollut aika jatkuvasti viimeiset kaksi päivää. Herra, 

jokainen kysyy Jade Helmistä (=Yhdysvaltojen sotilaallinen harjoitus kesällä 2015.) ja erityisesti 

minusta. Voi, Sinä tiedät, kuinka pahaa minun uteliaisuuteni on!  

” Minä tiedän, kuinka paljon Minä rakastan sinua ja ohjaan sinua pois uteliaisuuksista. Kuuntele, 

Minun Rakkaani. Sinä tulet tietämään, mitä sinun tarvitsee tietää, milloin sinun tarvitsee tietää 

se.”  

Se kuulostaa pyöreältä vastaukselta. 

” Aivan oikein, se johtaa takaisin Minuun. Sinun keskittymisesi täytyy olla jatkuvasti Minussa. 

Liikkeellä ei ole vain virheellistä tietoa, vaan pelon ja salajuonien demoneita, jotka haluavat 

varastaa sinun huomiosi pois Minusta pelkoon ja hyödyttömään hermoiluun. Minä haluan sinun 

pääsi pilviin, onko selvä? 

Ei, Herra, se on pilvinen… 

” Hyvin vitsikästä…”  

” Ei, vakavasti sanoen, Minä haluan, että sinä olet Minun töissäni, etkä maailman töissä. Yhä 

uudelleen ja uudelleen Minä olen kertonut sinulle tämän. Minä tiedän, että se on kivuliasta, Minä 

tiedän, että sinun uteliaisuutesi polttelee sinua, mutta jos sinä kuolettaisit sen, se jättäisi sinut 

rauhaan.”  

Oletko Sinä varma Herra, minä tarkoitan… joka päivä se kasvaa voimakkaammaksi.  

” Koska sinä sallit sen. Sinä ruokit sitä. Minä olen luvannut sinulle, että sinä tulet tietämään, mitä 

sinun tarvitsee tietää, silloin kun sinun tarvitsee tietää se. Siihen asti, Minä haluan sinun etenevän 

kuin sinulla ei olisi huolen häivääkään vaan olet vain Minun töissäni. Voitko sinä tehdä sen Minun 

puolestani, Rakkaani? Pyydän?”  

Minä tiedän, että sinä annat minulle tämän Armon. Minä tarvitsen sitä. Sinun Armosi avulla Herra, 

minä voin tehdä sen. 



 ” Se, mitä ihmiset haluavat tehdä, on kuinka suojata itsensä… se on Minun työni. Heidän työnsä 

on pitää silmänsä Minussa ja koska he pitävät, koska he kunnioittavat Minua koko sydämestään, 

Minä tulen pelastamaan heidät.”  

”Koska hän rakastaa minua,” sanoo HERRA, ”Minä tulen pelastamaan hänet; Minä tulen 

suojelemaan häntä, sillä hän tunnustaa Minun Nimeni.” Psalmi 91.  

” Sillä aikaa, on kärsiviä sieluja, jotka tarvitsevat valoa loistamaan heidän pimeyteensä, niin että 

heidät voidaan nostaa Minun luokseni. Menetettyjen kärsimykset ovat monet ja Minun sydämeni 

mukaista on tuoda heille pelastus heidän vihollisistaan ja heiltä itseltään.”  

” Syvä ja pimeä on kuoppa, jonka he ovat kaivaneet itselleen. Kuten sanonta menee, ”Jos haluat 

päästä kuopasta, lopeta kaivaminen.” Minä sanon, lopeta synnin tekeminen ja ota kiinni Armon 

köydestä. Minä lasken sen nyt sinun elämääsi. Tule pois tästä kuopasta, tästä syvästä pimeydestä 

ja anna auringon paistaa kaikkialla ympärilläsi. Minulla on uusi elämä Minussa annettavaksi 

sinulle.”  

” Tämä elämä tulee olemaan täynnä lahjoja ja haasteita, mutta se ei tule olemaan hedelmätöntä, 

kuten sinun edelliset elämäsi ovat olleet. Ei, tämä elämä tulee tuomaan sinulle rauhan, jota sinulla 

ei koskaan ole ollut, tarkoituksen, kohtalon tunteen, joka puhuttelee sinun sisintäsi. Kyllä, Minä 

olen odottanut sinua. Minä olen odottanut, pitänyt kaikkia näitä lahjoja sitä päivää varten, jolloin 

sinä tulet hylkäämään itsesi ja tulemaan Minun luokseni.”  

” Sinulla ei ole mitään pelättävää. Kaikki, mitä sinä ikinä olet halunnut, odottaa sinua tässä uudessa 

elämässä. Kyllä, sinun täytyy käydä läpi valmisteluja, mutta mikään ei tule olemaan turhaan, niin 

kuin asiat olivat sinun entisessä elämässäsi. Vaikka sinä opit, mitä ei tule tehdä, silti oli 

hyödyttömyyden ja eksyksissä olemisen tunne. Niin ei ole enää. Sinä tulet kuulumaan Minulle ja 

olemaan Minun oma erityinen omistukseni. Minun rakastettavaksi ja pidettäväksi ja 

huolehdittavaksi, sillä Minä muovaan sinut loistokkaaksi luoduksi, jollaisen Minä tarkoitin sinun 

olevan. Asiat, joiden kanssa sinä olet kamppaillut, tulevat jäämään pois, asiat, joita sinä olet 

kaivannut, sinä tulet omaksumaan ne.”  

” Älä ole peloissasi jättäessäsi elämäsi Minun puolestani. Minä olen sinun turvasi ja turvapaikkasi. 

Minä tulen muuttamaan kaiken hyväksi, mitä sinä olet kokenut elämässäsi. Sinä tulet näkemään, 

että jopa, kun sinä luulit, että Minä olen hyljännyt sinut, jopa silloin kun sinä luulit, että Minä en 

ole olemassa, silti Minä olin kanssasi kaiken sen läpi. Sinä tulet miettimään kaikkia niitä kertoja, 

jolloin Minä kutsuin sinua ja sinä menit tiehesi. Kyllä, oli monia, monia, monia kertoja, jolloin Minä 

yritin saada sinun huomiosi. Sinä menit tiehesi ja Minä odotin, tietäen, että jonain päivänä sinä 

luopuisit itsestäsi ja omaksuisit Minut ja Minä suihkuttaisin Minun Rakkauttani sinulle.”  

” Siispä, tässä me olemme jälleen ja sinä vaistoat, että on välttämätöntä, että sinä viimeinkin 

vastaanotat Minut elämääsi. Ja kyllä, se on välttämätöntä. Sinä et tule kykenemään navigoimaan 

edessä olevilla myrskyisillä vesillä, mutta Minä kykenen. Salli Minun ottaa ruorista kiinni, kun me 

välttelemme karikoita ja haita. Anna Minun tuoda sinut turvalliseen siihen satamaan, jonka Minä 

olen suunnitellut sinua varten. Sinun matkasi saattaa olla pitkä, mutta sinä tulet näkemään, että se 

oli niin sen arvoinen lopussa. Sinä tulet näkemään, että elämäsi on tullut kirkkaammaksi kuin 

keskipäivä ja sinä tulet ihmettelemään, että miksi sinä odotit niin kauan Minun luokseni tuloa.” 

” Silmä ei ole nähnyt, korva ei ole kuullut ihmeitä, joita Minä olen valmistellut sinua varten. Me 

tulemme tekemään tämän yhdessä.”  



” Sinä et koskaan enää tule kulkemaan yksin. Minä tulen opettamaan sinulle, kuinka tarttua Minun 

käteeni kaikissa tilanteissa ja kun sinä et voi tavoittaa Minua, Minä tulen nostamaan sinut 

käsivarsilleni ja kantamaan sinua. Katsohan, Minä olen suunnitellut tämän sinä päivänä, jolloin 

sinut siitettiin. Minä aloin tekemään valmisteluja sinun Kotiinpaluutasi varten sinä nimenomaisena 

päivänä. Minä tiesin, että sinä kulkisit harhaan ja vihollinen ottaisi sinut vangiksi, siispä Minä 

suunnittelin rynnäkön, jolla pelastaisin sinut hänen käsistään.”  

” Minä olen myös kutonut kauniita oikeamielisyyden pukuja sinua varten. Sinut tullaan pukemaan 

armoon ja kauneuteen ja sisältäpäin sinä tulet loistamaan kuin sarastava aurinko. Voi, kyllä, 

Minulla on ihmeellisiä asioita varattuna sinulle. Kun me kerran ryhdymme kulkemaan tätä polkua, 

sinä et tule koskaan haluamaan palata aikaisempaan elämääsi. Sinä tulet näkemään, kuinka 

viheliäinen ja ankea se oli ja sinä et halua mitään tekemistä sen kanssa.”  

” Sitä paitsi, sinä tulet olemaan niin kiireinen uudessa elämässäsi, että sinulla ei tule olemaan aikaa 

menneelle. Minä tulen pesemään sinut niin puhtaaksi, että mikään sinun entisestä elämästäsi ei 

tule takertumaan sinuun. Ei, joka päivä sinä tulet kylpemään Minun armossani ja kaikki ne asiat 

tulevat putoamaan pois. Kyllä, jopa suomukset silmistäsi, ne poistuvat – sinä tulet näkemään 

maailman ihmeen silmillä. Kaikkialle, minne katsot, sarastavan päivän tuoreus tulee ympäröimään 

sinut.”  

” Tule nyt, ota Minun käteni. Anna Minun katsoa syvälle silmiisi. Sinussa ei ole enää häpeää, 

ymmärrätkö? Minä olen ottanut kaiken, mikä oli häpeällistä ja naulannut sen ristille. Minun Vereni 

avulla sinä olet pelkkää kauneutta sisällä ja nyt me tulemme astumaan eteenpäin yhdessä ja 

laskemaan perustuksen Minun Rakkauteni järkähtämättömälle peruskalliolle. Oikeamielisyyden, 

viisauden, puhtauden, ylistyksen pylväät nousevat tukemaan nöyryyden kattoa, mikä tulee 

ikuisesti suojelemaan sinun elämääsi sisältäpäin.”  

” Joka päivä elävät vedet tulevat virtaamaan vapaasti sisältäpäin ja menemään maailmaan 

sammuttamaan muiden yhä kuopissaan vangittuina olevien janoa. Minä tulen opettamaan sinulle 

rakkauden tapoja ja sinä tulet olemaan Minun Rakkauden Suurlähettilääni haavoittuneelle 

maailmalle. Nyt, kun me olemme vakiinnuttaneet sinun uuden elämäsi Minussa, Minä toivon, että 

sinä lepäät. Kyllä, lepää. Sinun elämäsi on nyt kätkettynä Minussa.”  

” Ei enää ponnistelemista. Ponnistelemista tulla pyhemmäksi, ponnistelemista saavuttaa jotakin, 

ponnistelemista tuottaa jotakin, ponnistelemista vaikutuksen tekemiseksi… Ei, se on ohi nyt. Minä 

tulen tekemään kaiken, sinun kauttasi. Odota Minun tekevän liikkeen. Ota kiinni Minun Henkeni 

tuuli. Virtaa Minun johdatuksessani… Minä olen ruorissa, Minun Henkeni antaa voiman purjeille, 

yhdessä me tulemme elämään tätä uutta elämää, yhdessä me tulemme viimeinkin saapumaan 

Meidän lopulliseen määränpäähämme – itse Ikuisen Elämän rannoille.” 


