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MINULLA ON TEIDÄN ELÄMÄNNE TÄYSI HALLINTA… MENKÄÄ NYT & RAKASTAKAA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. Heinäkuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Missä usko on puutteellista, siellä liha ottaa vallan. Ilman uskoa, mitä Minä voin 

tehdä? Kun sielu välttämättä luottaa omiin avuihinsa, eikä katso Minuun auktoriteettina, he 

ottavat itselleen koko loukkaantumisten maailman. Kukaan ei voi kattaa itseään riittävästi, Clare. 

Ei kukaan. Ei vaikka he yrittäisivät kuinka kovasti, jotain muuta aina nousee pintaan. Minä yksin 

voin kontrolloida sen, mitä sielu ei voi käsitellä. Siksi on niin välttämätöntä tulla Minun luokseni 

suojelua ja terveyttä saadakseen.”  

”Minä olen teidän Isänne. Mitä ikinä te tarvitsettekin, Minä en ole rajoittunut, niin kuin teidän 

maalliset isänne olivat. Ei, Minulla on kaiken täydellinen hallinta, mikä tapahtuu tai ei tapahdu 

teille. Se, mitä Minä sallin, on aina teidän parhaaksenne; aina ja ikuisesti. Monet teistä ovat 

tehneet suostumuksia Minun kanssani hengessänne ja kuitenkaan ette ole tietoisia niistä 

älyllisesti. Se voi, ajoittain, olla kivuliasta – kun te ette ymmärrä, miksi Minä sallin hirveitä 

olosuhteita.” 

”Muistakaa, että kun tapahtuma sattuu, se ei vaikuta vain ainoastaan teihin. On monia 

olosuhteiden kerroksia. Jos te olette antaneet sydämenne toisen puolesta rukoilemiseen, monta 

kertaa se tapahtuma liittyy heihin, heidän vakavassa puutteessaan ja te olette liikuttamassa 

vuoria.” 

”Jo ennen kuin Minä valmistin sinut äidin kohdussa, Minä sinut tunsin…” Jeremia 1:5. 

”Nyt Minä osoitan armeliaisuutta, Clare. Kyllä, kärsivällisyyttä ja armeliaisuutta – sinulta puuttuu, 

Minun rakkaani. Enemmän Minua, vähemmän sinua. Voi, kuinka Minä tarvitsen sitä, että sinä elät 

Minun rakkaudessani ja tuot sen muille. Sanat ovat halpoja, sanat haavoittavat sieluja, mutta 

rakkaus menee suoraan sydämen haavoihin, joista vain Minä tiedän.” 

”Kuinka helppoa sinulle on nähdä vikoja ja tulkita motiiveja, kun sinä et tiedä mitään, mitä sielu on 

käynyt läpi. Siksi rakkaus on turvallisin tie ihmisten sydämiin. Kun Minun rakkauteni on 

koskettanut sielua, kuinka helppoa heidän on tuottaa Minuun.Se menee niin paljon pidemmälle 

kuin sanat; se on enemmänkin magneettinen voima. Aivan kuten magneetti vetää puoleensa 

rautalastuja, ihmisten sydämet vetävät puoleensa rakkautta ja siellä Minun rakkauteni etsii 

kaikkein haavoittuneemmat alueet parannettavaksi.”  

”Kun Rakkaus suhde on vakiinnutettu, me voimme edetä Luottamukseen. Siispä, pikemminkin kuin 

että hoidettaisiin oireita, te hoidatte sairautta – haavoittuneisuutta, kirkkojen torjumista, 

rikkonaisiaperheitä, yksinäisyyttä todelliseen ymmärtämiseen ja jopa vanhempia, jotka 

hyväksikäyttävät lapsiaan tietämättään, puhuen kirosanoja, suosien toisia sisaruksia.Nämä asiat 

menevät syvälle ja kestävät hyvin pitkän aikaa. Yleensä – ilman paranemista – on tyypillistä, että 

ne välitetään seuraavalle sukupolvelle, koska aikuiset vanhemmat eivät sitä ei koskaan ratkaisseet; 

he vain välittävät sen, kuten keskeneräisen asian lapsilleen.”  

”Te saatte selville, että eivät vain isät ole antaneet väärää vaikutelmaa isyydestä, vaan niin ovat 

äiditkin. Siksi, kun teidät nähdään jonkinlaisena äitinä, saattaa olla paljon puhdistuksen tekemistä, 

paljon syvään syöpyneitä pettymyksiä suhteessa, joka saa aikaan, että sielu ei ole luottavainen ja 

suuntaa pois auktoriteetti hahmojen luota… erityisesti äidillisten hahmojen.” 



”Sillä kaikki te Minun rakkaat, kaikki te… ottakaa sydämeenne. Rakkaus on tie sielun sydämeen. 

Rakkaus aukaisee oven, rakkaus parantaa ja vakuuttaa sielun, että Minä olen todellinen ja Minä 

olen ennen kaikkea Rakkauden Jumala. Minulle voidaan luottaa kaikkein kallisarvoisimmat avut, 

mitä sielulla on: heidän sydämensä ja heidän elämänsä.”  

”Siksi,pikkuiset, jos te haluatte edistää uskoa ja luottamusta sielun sydämessä, teidän täytyy ensin 

rakastaa heitä Minun Rakkaudellani, eikä koskaan tuomita, olla karskeja tai kriittisiä. Ei koskaan. 

Siihen mennessä, kun he kohtaavat teidät, heillä on jo ollut koko elämän pituus kritiikkiä, joka ei 

tehnyt heille yhtään hyvää, se vain ajoi heidät syvemmälle ja syvemmälle kuoppaan.” 

”Menkää siis eteenpäin, Minun valitut astiani ja rakastakaa kuten, ette koskaan ennen ole 

rakastaneet. Antakaa niin, että tekee kipeää, rohkaiskaa ja rakentakaa. Silloin sielulle tulee nälkä 

siihen, mitä teillä on sanottavana Minusta. He tulevat näkemään Minut teidän sisällänne.” 

”Levätköön tämä voitelu nyt teidän päällänne. Amen.” 


