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MINÄ OLEN TEITÄ VARTEN & HYVIN KYKENEVÄ PUHALTAMAAN UUTTA ELÄMÄÄ UNELMIINNE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Joulukuuta, 2019.  

( Clare ) Herra siunaa ja pitää teidät Hänen Rauhassaan, minun rakas perheeni.  

Kiitos Sinulle, Jumala, Sinun esirukoilijoistasi. Voi rakas perhe, Minä en ole ollut teihin yhteydessä 

niin pitkään aikaan ja kuitenkin te jatkatte minun puolestani rukoilemista. Kiitos teille niin hyvin 

paljon. 

Muuttaminen oli hyvin häiritsevää. Yksi asia, jota minä kaipasin eniten, jatkoi minun 

välttelemistään, kun asia toisensa jälkeen, osoittautui puuttuvan ja minun täytyi lähteä 

toivottomaan etsintään. Mutta olen mitä kiitollisin ollessani tässä. 

Mutta millä kustannuksella tosin! En ole voinut rauhoittua kallisarvoisen Herrani käsivarsille. 

Haluan jakaa kanssanne muutaman vaikean asian, jotka Herra on sallinut. Tietenkin Hän tiesi 

etukäteen, kuinka kivuliasta se tulisi olemaan, kun ei pysty rauhoittumaan rukoukseen Hänen 

kanssaan joka päivä. Ja kuten Hän kertoi meille aiemmin, Hän ajoitti muuton sattumaan yhteen 

kansakuntamme tapahtumien kanssa, niin että se olisi kärsimistä ja rakkauden uhraus samaan 

aikaan, kun Hän kutsui eniten paastouhrauksia. Kun sanon paastouhrauksia, tarkoitan kaikenlaisia 

uhrauksia, en vain ruokaa.  

Mutta tämän keskellä, nalkuttavat ajatuksetkiusasivat minua… ”Hän on hylännyt sinut, koska 

sinusta on tullut täysiverinen Martta! Hän ei aio vierailla luonasi tai puhua sinulle, koska sinä et ole 

ollut uskollinen rukoushetkillesi. Itse asiassa, sinä olet sellainen syntinen, että Hän on kääntänyt 

selkänsä sinulle, kiittämätön kun olet.  

Päivä päivän perään, viimeisen kahden viikon aikana, sillä aikaa kun olin muuton tuskissa, nämä 

pirulliset ehdotukset ajautuivat mieleeni, ilman että edes huomasin niitä. Mistä oli seurauksena 

syvä syyllisyyden tunne. En ollut aivan varma, kuitenkin se oli niin huolestuttavaa. Jeesuksen 

suloinen rauha vältteli minua päivästä päivään ja syyllisyyden tunteet saattoivat minut syvään 

masennukseen.  

Siispä minä ryhdyin rukoilemaan eilen illalla ja tänä aamuna ja minua hellästi ohjattiin vain 

oleskelemaan Hänen läsnäolossaan ja sallimaan Hänen valita musiikki, kun rukoilin puhelimeni 

ääressä ja laitoin sen soittamaan sattumanvaraisesti. Tällä tavoin tiesin, että jokaisella laululla, 

jonka Hän valitsi, oli hyvin erityinen ja ajankohtainen viesti minulle, että pääsisin ylös kuopasta, 

jonne olin sallinut itseni putoavan.  

Rakkaat, kun Hän vaikuttaa kaukaisimmalta ja äänet raivoavat teitä vastaan, että te olette 

toivottomia syntisiä, jotka Jumala on hyljännyt. Kun tämä tapahtuu, tietäkää, että vihollinen 

valehtelee teille, niin että te vaipuisitte epätoivoon. Moittikaa häntä, kutsukaa rukoustukea ja 

turvatkaa uskoa täynnä oleviin lauluihin, jotka lohduttavat teitä ja ohjaavat sielunne takaisin 

terveeseen todellisuuteen, että Jumala ON teidän kanssanne ja kutsuu teitä takaisin Hänen 

käsivarsilleen ja pois teidän loputtomista askareistanne.  

Hän tietää meidän viitekehyksemme; Hän tietää meidän heikkoutemme. Hän tietää meidän 

taipumuksemme kuunnella vihollisen valheita, ilman että huomaamme hänen leikkivän 



kanssamme. Hän tietää sen kaiken ja Hänellä on vain myötätuntoa ja suloutta meille – haluten 

hyvin paljon ennallistaa meidät Hänen hellään ja varmaan syleilyynsä.  

Siispä, uskossa laitoin musiikin soimaan ja pian näin Hänen tanssivan kanssani kuin 

aikaisemminkin. Ja Hän oli niin komea, niin silmiinpistävä ja eloisa, kun me tanssimme tanssisalin 

lattialla. Hänen katseensa oli hellyyttä ja rakkautta ja minun kurjistunut sydämeni vain suli Hänen 

käsivarsilleen. Hän oli niin onnellinen nähdessään minut, ollessaan seurassani ja Hänen 

kasvonpiirteensä vain hehkuivat onnea.  

Voi, mikä kontrasti siihen, mitä olin havainnut Hänen olevan! Herra, tunnen, että Sinä haluat sanoa 

jotakin meille.  

Jeesus aloitti, ”Minun Kaunis Morsiameni, kun sinä tunnet, että elämä on varastettu sinulta, että 

Minä olen kaukana, enkä ole sinusta kiinnostunut, sinä voit olla varma, että vihollinen projisoi 

näitä valheita mieleesi. Minä kerron sinulle nyt, tänä tervejärkisyyden ja järkevän ajattelun 

hetkenä, niin että sinä tulet kumoamaan nämä ajatukset, kun niitä projisoidaan sinun mieleesi.” 

”Mikä tahansa negatiivinen, kuten esimerkiksi, ”Herra on vihainen minulle. Herra on kääntynyt 

minusta pois. Herra on pettynyt minuun.” Kaikki nämä ovat valheita. Minä tiedän ennen kuin se 

edes tapahtuu, milloin sinä tulet lankeamaan. Ja Minun sydämeni mukaista on nostaa sinut ylös ja 

ennallistaa sinut niin pian kuin vain tulet kääntymään Minun puoleeni.”  

”Vaihda näiden valheellisten ajatusten paikalle Minun ääneni, ”Minä en ole vihainen sinulle. Minä 

haluan auttaa sinua tämän läpi, tule Minun luokseni. Minä en ole kääntänyt selkääni sinulle. Minä 

olen tässä, Rakkaani, auttamassa sinua tekemään oikean valinnan. Vain pyydä Minua ja Minä 

vastaan sinulle nopsaan.”  

”Minä en ole pettynyt sinuun. Minä tiesin, ennen kuin sinä olit syntynytkään, että minkä kanssa 

täsmälleen sinä kamppailisit tänä elämäsi hetkenä. Anna Minun auttaa sinua.”  

”Lyhyesti, kun nämä pahat ajatukset tulevat sinulle, kiiruhda Minun odottaville käsivarsilleni ja 

huuda Minua apuun.” 

”Muista, Minä en ole ihminen, että menettäisin kärsivällisyyteni sinun kanssasi. Minä olen 

luvannut, että Minä en koskaan tule hylkäämään sinua ja Minä olen mielissäni, että sinä valitset 

antaa elämäsi Minulle. Nämä koettelemukset ovat vain tekemässä sinusta voimakkaamman; anna 

Minun vahvistaa sinua.”  

”Sinun päällesi on tullut tulvimalla valheita Minun henkilöstäni lapsuudestasi asti. Maailman 

mielipiteet ovat vain palvelleet tätä kieroutunutta näkemystä Minun henkilöstäni. Minä en ole 

ihminen. Minä olen Jumala, sinun kanssasi. Ja suurin osa epäonnistumisistasi elämässäsi on 

peräisin väärinkäsityksistä Minun rakkaudestani sinua kohtaan. Ja siitä, kuka sinä todella olet 

Minulle.”  

”Jos sinä vain tietäisit hetkenkään ajan Minun Rakkauteni syvyyden ja kunnioituksen sinua 

kohtaan. Jos sinä vain tietäisit unelmat, joita Minä pidän rakkaina sinulle. Jos sinä vain tietäisit, 

että Minä hyväksyn ja annan suostumuksen sinulle. Jos sinä vain tietäisit nämä asiat, sinä liitäisit 

menestyksestä menestykseen.” 

”Ei maailmallisessa tai rahallisessa merkityksessä. Ei, vaan runsaassa elämisessä Minun 

Läsnäolossani, kun vedät jokaisen henkäyksen Minun Olemuksestani, uiden Minun Armoni 

valtameressä, joka on suunniteltu vain sinua varten. Vain sinun puutteitasi varten; juuri niitä 

kertoja varten, kun sinulla ei ole voimaa kestää kauempaa.”  



”Jos sinä vain tietäisit sinulle myönnetyn ylivoimaisen Armon varustuksen! Voi, Minä itken ääneen, 

Minun Kallisarvoiseni! Minulla on kaikki, mitä sinä tällä hetkellä tarvitset. Älä pelkää, älä uuvu 

loppuun. Etsi vain toivoa, jota Minä pidän sinua varten. Se on Minun rakkauteni olemusta ja 

päättymätöntä varustamista sinun rauhaksesi ja onneksesi.”  

”Tule! Tule lohtuun, jota on aina tarpeeksi, se on aina lämmintä, aina rakastavaa, anteeksi 

antavaa, hyväksyvää. Ja laita jalkasi kiinteälle maaperälle uutena päivänä, uusilla mahdollisuuksilla 

varustettuina saamaan voimasi takaisin ja etenemään missiossasi, Minun armoni täyteydessä.”  

”Tulkaa, Rakkaat. Älkää pelätkö. Minä olen teitä varten ja täysin kykenevä puhaltamaan uutta 

elämää unelmiinne. Tulkaa.” 


