
448. Jeesus sanoo… Aloittakaa Päivänne Minun Ilossani & Halauksessani 

ALOITTAKAA PÄIVÄNNE MINUN ILOSSANI & HALAUKSESSANI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 28. Joulukuuta, 2016.  

( Clare ) Vallatkoon Herran ilo meidät, Sydänasukkaat.  

Jeesus aloitti… ”Minun lahjani teille, rakkaat, on että te voitte asua Minun sydämessäni ja 

kokoontua tukemaan sotahuutoa. Että teitä tuetaan Minun Rakkaudellani teitä kohtaan ja 

vahvistetaan rohkeudessa ja periksiantamattomuudessa, kun te kohtaatte taisteluita 

jokapäiväisessä elämässänne.”  

”Tästä syystä Minä haluan teidän tulevan sisään tähän iloiseen paikkaan ja luottavaisesti etsivän 

lepoa Minun käsivarsillani. Sillä mitä rakastaja tekee, kun Hän on ollut poissa Rakkaansa luota? 

Hän avaa käsivartensa leveälle ja halaa häntä koko Sydämellään.”  

”Siksi Minä en tahdo teidän olevan arkoja tai vaiteliaita tulemaan Minun luokseni. Pikemminkin 

lentäkää Minun käsivarsilleni aamulla, täydellisessä luottamuksessa, että tämä ON Minun 

Sydämeni halu, koko Minun Sydämeni.” 

”Laskeutukaa turvallisesti Minun käsivarsilleni, julistaen kiitollisuuttanne uudesta päivästä, jonka 

elää Minua varten. Julistakaa täydellistä riippuvuuttanne Minusta ja tuokaa nöyrä tunnustuksenne 

varman tiedon kera, että Minä tulen antamaan anteeksi teidän puutteenne. Tällä tavalla Minä 

toivon teidän aloittavan päivänne. Tietäen ilman epäilyksen häivääkään, että Minä kaipaan pidellä 

teitä sillä hetkellä, kun te aukaisette silmänne joka päivä.”  

”Aloittakaa päivänne Minun halauksessani. Minä tiedän, mitkä haasteet ovat edessänne. Minä 

tiedän täsmälleen, mitä te tulette kohtaamaan sinä päivänä ja Minä välitän armoa Minun 

halauksessani teille, valmistellakseni teitä.”  

”Me aloitamme tämän päivän Yhtenä, me kuljemme läpi tämän päivän Yhtenä. Ja kun te tunnette, 

että te ette enää voi kävellä, Minä tuen teitä. Alkakaamme aina julistamalla Rakkautemme toinen 

toisillemme ja vastaanottamalla kaiken, mitä Minä antaisin teille täydessä tiedossa siitä, että Minä 

olen teitä varten, eikä ole mitään pelättävää, kun te tulette Minun luokseni luottavaisesti jopa 

kuten pieni lapsi.”  

”Minä tiedän sydäntenne odotukset ja pelot. Minä tiedän ajatukset, jotka joskus varjostavat 

iloanne päivän aikana. Minä katson, kun vihollinen kuiskaa korvaanne, kun hän tuo tiettyä 

pimeyttä päällenne. Nämä ovat aikoja, jolloin teidän täytyy palata sydämeenneja mieleenne ja 

ottaa huomioon Minun hyvyyteni. Tässä teidän täytyy asua: Jumalanne hyvyydessä, Hän on teidän 

puolellanne kokonaan, Hän järjestää voittoja teille, Hän valmistelee tietä Meidän unelmiemme 

toteutua.”  

”Vihollinen vihaa niitä unelmia, tietäen täysin hyvin, että niiden toteutuminen merkitsee hänen 

tappiotaan. Siispä hän tulee tekemään kaiken voitavansa saadakseen teidät luopumaan eteenpäin 

ajattelusta. Mutta tällöin teidän täytyy palauttaa mieliin, ”Minun Jumalani on minua varten ja jos 

Hän on minua varten, kukaan ei voi kukistaa minua.” Tämä on aika puristaa Minun vasenta kättäni 

teidän oikealla kädellänne ja vahvistaa, että te tiedätte, että Minä olen siinä, vierellänne.”  

”Jos te jatkatte läpi päivänne tällä tavalla, hän ei tule kukistamaan teitä pimeillä ajatuksilla, 

masennuksella ja pelolla. Muistakaa aina, että hän tulee käyttämään ketä tahansa, joka on 

lähistöllä saadakseen huomionne epäonnistumiseen. Ei sillä, että lähellänne olevat ihmiset edes 



olisivat tietoisia siitä, mitä he ovat tekemässä, mutta monta kertaa tyhjänpäiväinen sana, urkkiva 

kysymys, häämöttävä tilanne voi saada teidät hätkähtämään sisäisesti ja menettämään sisäisen 

ilonne ja valonne.”  

”Kun tämä tapahtuu, nopeasti elvyttäkää itsenne tunnustamalla Minut Pelastajaksenne, 

Varustajaksenne, Parantajaksenne, Suojelijaksenne ja kaiken hyvän lähteeksi elämässänne. 

Tunnustakaa usein, että mikään teitä vastaan muodostettu ei tule menestymään. Pikemminkin, 

kun te kuljette Minun tahdossani, kaikki mihin te koskette, tulee kukoistamaan.”  

”Tulkoon myrskyt. Puhaltakoot ne teitä päin, ympärillänne, takananne. Vaviskoon Maapallo. 

Minkään näistä asioista ei voi pysäyttää Minun pyhää tahtoani tapahtumasta elämässänne. 

Kulkekaa iloisesti, luottavaisena tunnustaen tämän sydämessänne ja laulaen se laulussa, puhuen 

siitä iloisessa julistuksessa.”  

”Tämä ärsyttää vihollista loppumattomasti. Se jopa aiheuttaa toimeksiannon saaneille demoneille 

masennusta. Kun ne oivaltavat, että te ette kumarra heidän taktiikoilleen, he tulevat epävarmoiksi 

ja pelokkaiksi.”  

”Uusi kunniakas päivä on sarastamassa. Aamulla on iloa ja jopa naurua illalla, kun pidätte minun 

inspiraationi mielenne eturintamassa.”  

Herra jatkoi… ”Rakkaus, jolla Minä ravitsen teitä, tulee läikkymään jokaisen kohtaamanne päälle 

päivän aikana. Se tulee läpäisemään ilmakehän ja tekemään pahalle hyvin vaikeaksi jopa olla 

samassa huoneessa kanssanne. Erityisesti, jos te jatkuvasti laulatte ylistyslauluja, sekä 

sydämessänne ja jopa ääneen. Ylistyksellä on voima muuttaa ilma-aaltoja, kunnes ne ovat 

sietämättömän kuumia viholliselle.”  

”Minä olen luonut teidät laulamaan ja antamaan äänen ilollenne. Jopa kuten linnut heräävät joka 

päivä ja kailottavat. Niiden viserryksen välissä voitte erottaa ilon sirkutusta Minulle joka päivä. 

Koko luomakunta on hereillä iloiselle sielulle, jopa kuten on kirjoitettu Psalmissa 89:15-17… 

”Vanhurskaus (=Oikeamielisyys) ja oikeus on Sinun valtaistuimesi perustus, armo ja totuus käy 

Sinun kasvojesi edellä. Autuas se kansa, joka tuntee juhlariemun, ne, jotka vaeltavat Sinun 

kasvojesi valkeudessa, Herra! He riemuitsevat Sinun nimestäsi kaikkina päivinänsä ja Sinun 

vanhurskautesi voimasta heidät korotetaan.”  

”Kun te pohdiskelette Psalmeja, muistakaa, että nämä ovat Minun kirjaimellisia määräyksiäni. 

Nämä eivät ole kielikuvia, vaan totuuden julistuksia ja näillä sanoilla on voima ajaa pimeys pois 

elinympäristöstänne, kun ne sanotaan vakaumuksella ja päättäväisyydellä. Psalmit ovat kuin 

jättiläismäinen lääkearkku, missä on lääke jokaiseen sairauteen, mitä voidaan löytää, ratkaisu 

jokaiseen tilanteeseen. Kun viipyilee, asustaa Psalmeissa, on asumista Taivaassa, missä koko 

luomakunta ylistää Minua päivin öin.”  

”Siispä te näette, Minä olen jättänyt teille yleviä lahjoja, että me saattaisimme olla jatkuvasti 

yhteydessä ja että teidät jatkuvasti tehdään kykeneväksi Minun Sydämeni ajatuksilla. Tämä on 

Minun Näkökantani: Mikään ei voi kukistaa sielua, joka on keskittynyt Minun hyvyyteeni, antaen 

äänen kiitokselle. Ei mikään. Monet ovat tehneet aivan tämän saman asian kuolemansa hetkellä ja 

kävelleet Taivaaseen voittoisasti enkeleiden ja pyhimysten seuraamana, hehkuen kestävää 

ylistystä.”  

”Siispä Minä pyydän teitä käyttämään hyväksenne Minun Iloani ja Rakkauttani jokaista päivää 

varten. Juoskaa Minun odottaville käsivarsilleni Rakkaani, juoskaa! Ja sallikaa Minun halata teitä ja 

varustaa teidät kulkemaan voittoon läpi jokaisen myrskyn.Pitäkää nämä sanat piilotettuina 



sydämiinne ja viitatkaa niihin usein. Mietiskelkää Psalmeja ja Minun hyvyyttäni teille. Te olette 

Minun Rakkaitani. Te olette taistelleet. Te olette olleet uskollisia ja Minä veden teitä syvemmälle 

Minun olemukseeni, missä te tulette löytämään inspiraatiota ja iloa, jokaista päivää varten.” 


