
523. Kirje Jeesukselta… Minun suloinen Lapseni,  

Minä olen kaivannut puhua sinun kanssasi  

MINUN SULOINEN LAPSENI… MINÄ OLEN KAIVANNUT PUHUA SINULLE  

Jeesuksen Sanelu Clarelle, välitettäväksi yhdelle Hänen Lapsistaan, 15. Heinäkuuta, 2017.  

( Clare ) Olen ollut yhteydessä nuoreen naiseen, joka on juuttunut todelliseen sotkuun, joka imee 

hänestä elämän päivittäin. Tämä on seurausta joistakin valinnoista, joita hän on tehnyt, joita hän 

nyt katuu. Minä rukoilin hänen puolestaan ja Herra alkoi sanelemaan kirjettä…  

( Jeesus ) ”Minun Suloinen Lapseni, Minä olen kaivannut puhua kanssasi… että sinä ja Minä 

voisimme lähentyä ja Minä voisin jakaa Minun sydämelliset haluni sinun elämääsi varten. Ensin 

Minä haluan kertoa sinulle, että tässä maailmassa ei ole mitään, mitä sinä voisit tehdä saadaksesi 

Minut rakastamaan sinua enemmän. Minä olen jo paljon yli äyräiden rakkaudessani sinun 

kallisarvoiseen, suloiseen henkeesi.”   

”Minun lapseni, Minä olen nähnyt kamppailusi ja kuullut monet itkusi elämäsi vaikeiden ja 

kivuliaiden olosuhteittesi vuoksi. Minä olen kaivannut kertoa sinulle, että Minä olen Voimallinen 

Auttamaan sinun puolestasi, mutta sinä olet nähnyt Minun käteni liikkuvan ja pelastavan sinut 

monista vaarallisista olosuhteista. Minä olen johdattanut sinut pois näistä tapahtumapaikoista, 

jotka olisivat voineet olla sinun tuhosi ja jopa ennenaikainen kuolemasi.”  

”Minä olen asettanut sinun olemukseesi niin monia lahjoja, niin monia kykyjä, niin monia armoja. 

Minä en odota sinun käyttävän niitä kaikkia kerralla tai kiireessä. Jokainen tulee paljastumaan 

aikanaan. Kuten olen työskennellyt Claren kanssa, niin Minä tulen työskentelemään myös sinun 

kanssasi. Hän aloitti elämänsä maailmassa, hyvin ylpeänä ja päättäväisenä tekemään oman 

lähtemättömän jälkensä. Minun täytyi odottaa, kunnes hän oli loppuun palanut, ennen kuin 

pystyin lähestymään häntä sillä, mitä varten hän todella oli luotu. Hän on myös oppinut, 

vaikeimman kautta, mitä tulee Minun viisauteeni häntä varten – vaikka hän taisteli Minua vastaan 

monta kertaa – Minä viimein sain hänet muuttamaan mielipidettään ja olemaan yhtä mieltä, niin 

että minä pystyin työskentelemään hänen kanssaan.”  

”Sinä olet hyvin paljon hänen kaltaisensa. Hyvin lahjakas ja määrätietoinen nuori nainen. Nämä 

ominaisuudet voidaan valjastaa tekemään suunnatonta hyvää. Mutta ensin ne täytyy valjastaa. Se 

tarkoittaa, että kaunis hevonen on vielä vihreä, eikä sitä ole vielä koulutettu vetämään Kuninkaan 

Vaunuja.” 

”Minä tiedän, että sinä kamppailet suunnasta elämässäsi. Monta kertaa Minä olen johdattanut 

sinua ja sinä seurasit; niistä kerroista Minä olen mitä kiitollisin. Toisilla kerroilla sinä olet 

kapinoinut ja mennyt omaa tietäsi. Sinä olet nyt tulossa aikaan, jolloin korjaat omien valintojesi 

satoa. Joitakin hyviä ja joitakin ei niin hyviä.”  

”Tämä on viisauden aikaa, jota Minä olen odottanut sinun elämääsi. Minä olen odottanut sinun 

kypsyvän tarpeeksi oivaltaaksesi, että et voi elää elämääsi omillasi tai sinä tulet jatkamaan 

typerien ja kivuliaiden valintojen tekemistä. Se, muun muassa, on syy, miksi Minä olen tuonut 

sinut tänne. Sinä ihmettelet, miksi vaikuttaa menevän väärin joka kerta, kun yrität tehdä oikein 

omalla viisaudellasi. Vastustusta on kyllä.”  

”Se, mitä puuttuu, on sinun luottamuksesi Minuun, kallisarvoinen tytär. Sinä yhä yrität tehdä 

asioita omalla tavallasi, voimassasi, viisaudessasi. Sinä et etsi Minua joka päivä viisauden 

saamiseksi. Sinä et mene tarpeeksi syvälle. Minä olen sallinut nämä ristiriidat tuodakseni sinut 



itsesi loppuun, niin että sinä tulet antamaan elämäsi Minun käsiini, täysin, ja sallimaan Minun 

tehdä se, mitä Minä haluan tehdä elämässäsi.”  

”Sinun ei tarvitse vakuuttaa Minua kauneudestasi ja arvostasi.Minä muovasin sinut Minun omaa 

Kunniaani varten ja Minä en halua nähdä sinun tuhlaavan elämääsi vääriin käännöksiin. Siispä 

Minä olen tuonut sinut pisteeseen, missä sinä ymmärrät, että mennyt on täynnä umpikujia. Ei ole 

syntiä olla heikko, tarvita ohjausta, tarvita tukea ja tarvita rakkautta. Todellinen synti on ylpeys ja 

se, että ajattelee, että ei tarvitse näitä yleisiä inhimillisiä tarpeita; että on kykenevä tekemään itse. 

Siksi Minä olen vastustanut sinua, jopa kuten Pyhät Kirjoitukset sanovat, ”Jumala vastustaa ylpeää, 

mutta antaa armon nöyrälle.” Se on silkka totuus ja hetkinä, jolloin olet kuluttanut loppuun omat 

voimavarasi, Minä olen mielelläni tullut sinun avuksesi.”  

”Minulla on varattuna ihmeellisiä suunnitelmia sinua varten. Ihmeellisiä iloja, hyvin valoisa 

tulevaisuus. Mutta ennen kuin Minä voin toteuttaa nämä asiat, avata ovia, Minä tarvitsen sinun 

yhteistyötäsi, sekä sen, että luovutat elämäsi Minulle, et nojaudu omaan ymmärrykseesi, vaan 

nojaat täysin Minuun. Tällä tavalla kallisarvoiset lahjat, joita olen investoinut sinuun, eivät mene 

hukkaan umpikujiin, kuten menneessä.” 

”Tässä ei ole mitään vaaraa, ei mitään suojeltavaa. Kaikki, mitä sinä olet, voit luottaa Minun käsiini, 

tietäen lopussa, että olet tehnyt viisaimman valinnan. Elämäsi tulee kantamaan hyvää hedelmää, 

iloista hedelmää, tuottavaa ja syvästi palkitsevaa. Minä yksin tiedän tien, jota sinun tulee kulkea ja 

Minä pyydän sinua luottamaan Minuun, kuin et ole koskaan ennen luottanut. Minä olen asettanut 

sinut tähän tahallisesti, sillä sinulla on paljon opittavaa ja tulet oppimaan sen tässä. Jos olet 

halukas. Sinä voisit etsiä koko elämäsi viisauden lähdettä ja ohjausta ja et tulisi koskaan löytämään 

mitään niin hyvin sopivaa luonteellesi, kuin mitä sinulle on tässä annettu.” 

”Kaikki, mitä Minä pyydän sinulta, rakas lapsi, on että tunnustat, että tarvitset Minua ja 

myöntymisesi etsiä Minun kasvojani, etsiä Minun tahtoani sinua varten ja olla taipuvainen. Kun 

kuulet Minun kuiskaavan mielessäsi… pyydän, kiinnitä huomiota ja seuraa tietä, jolle ohjaan sinua. 

Käytä hyväksesi ympärilläsi olevia asioita saadaksesi pitäviä vahvistuksia, kuten Clare ja Ezekiel 

tekevät. Tällä tavalla sinä tulet TIETÄMÄÄN, että olet Minun polullani sinua varten ja Minun 

polkuni tulee AINA OSOITTAUTUMAAN PARHAAKSI. Monta kertaa Minä tulen varmentamaan 

Minun rakkauteni sinua kohtaan näiden keinojen kautta, kuin myös varoittamaan sinua, kun olet 

aikeissa tehdä väärän käännöksen.”  

”Minulla on kaikki mitä tarvitset ja saat ne pyytämällä. Pyydä aina Minua auttamaan sinua, pyydä 

aina Minua varustamaan sinut ja aina taivuta tapasi ja viisautesi Minulle. Tällä tavalla tulet 

edistymään tasaisesti OIKEAAN suuntaan elämässäsi.”  

”Älä pelkää pyytää neuvoa. Pikemminkin, ole peloissasi omaan suuntaan menemisestä ja 

poistumisesta Minun suojauksestani. Kyllä, Minä suojaan sinua ja kaipaan pitää sinut Minun 

Rakkauden siipieni suojassa. Mutta tätä varten sinun täytyy oppia kuulemaan Minun ääneni, 

”Tämä on oikea tie, kulje siinä.” Ja Minä tulen ohjaamaan päivittäin. Tehdäkseni sen sinulle 

helpommaksi, pyydä nöyryyden lahjan lisääntymistä ja oppimiskykyistä henkeä ja asiasi sujuvat 

paljon paremmin.”  

”Pyydän, ota nämä sanat sydämeesi, sillä ne ovat Minun sydämestäni sinun sydämeesi ja elämää 

sinun sielullesi. Minä olen tässä oikean kätesi puolella aina. Avaa henkiset silmäsi nähdäksesi 

Minut. Pyydä ja Minä tulen paljastamaan Minun läsnäoloni monilla eri tavoilla. Loppujen lopuksi, 

kuinka voit seurata Jumalaa, jota et voi kuulla? Minä en pyytäisi sinua seuraamaan, jos en olisi 

valmistautunut antamaan sinulle keinoja kuulla. Pyydä.” 



”Älä ole peloissasi, Minä rakastan sinua niin kovasti, eikä mikään mitä Minä koskaan sanon sinulle, 

tule olemaan karskia, koska Minä tiedän sydämesi hellyyden. Pyydä.” 


