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AITO RAKKAUS LÄÄKKEENÄ & UNIEN TULKINTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Tammikuuta, 2017.  

( Clare ) Rukoilkaamme että Herra myöntää meille rakkautta, kärsivällisyyttä ja rohkeutta, kun me 

elämme päivittäistä elämäämme perheissämme ja että me tulemme täyttämään Hänen tahtonsa 

meitä varten aviomiehinä, vaimoina ja vanhempina.  

Herra aloitti… ”Minä haluan puhua Rakkaudesta. Ei ole parempaa lääkettä kaikkiin sairauksiinne ja 

ihmiskunnan sairauksiin kuin rakkaus, jossa ei ole ehtoja ja joka sietää ristiriidat, väärin 

ymmärrykset, kiistat ja kaikenlaiset synnit. Silti rakkaus on vastalääke.”  

”Monet teistä ovat oppineet esimerkin ja kokemuksen kautta, että Rakkaus on vikaturvallinen tapa 

käsitellä kaikkia tilanteita, jotka ovat johtamassa katastrofiin. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus 

on lempeä, rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti, eikä röyhkeästi puolusta omaa asemaansa. 

Rakkaus ei koskaan häviä. Se ei koskaan epäonnistu toivoa ja lopulta, vaikka te ette näe sitä, Minä 

tuon kaikki asiat takaisin rakkauteen. Ainoa poikkeus ovat he, jotka ovat valinneet vihata ja eivät 

halua olla missään tekemisissä Minun kanssani tai Rakkauden kanssa.”  

”He ovat kadotettuja sieluja, jotka eivät voineet tuoda itseään olemaan yhtä mieltä minkään 

taivaallisen kanssa. Heidän täytyi seisoa kaikkea sitä vastaan, mikä ei palvellut heidän 

katkeruutensa ja vihansa kasvamista. Nämä sielut voidaan tehdä mukautumaan ulkoisesti, mutta 

ensimmäisessä tilaisuudessa viha ja katkeruus tulee ulos ja he tulevat vastustamaan kaikkea, mikä 

on hyvää, parantavaa ja anteeksi antavaa.”  

”Siksi Minä olen kertonut teille, ”Älkää antako auringon laskea vihanne yli.” Sillä jos te sallitte 

niiden siementen lähettää juuria sydämenne maaperään, aamuun mennessä te ette taistele vain 

ajatusten ja siementen vaan linnoitusten kanssa. Kuitenkin on aikoja, jolloin te nukutte, Minä otan 

teidät sivuun ja parannan teidät ja aamun ensimmäisessä valossa te olette innokkaita tekemään 

sovinnon tilanteessa, joka ennen oli aiheuttanut teille katkeruutta. Tämä on Minun yliluonnollinen 

apuni Minun Kauniille Morsiamelleni, kun hän on syvästi haavoittunut.” 

”Itse asiassa Minä teen paljon sielujenne kanssa yöllä. Joskus unenne tulevat heijastamaan sitä, 

mitä me teimme yhdessä perheenjäsenten kanssa ja te tulette heräämään tuoreen näkökulman 

kanssa heidän rukoustarpeisiinsa nähden. Clare, uni, jonka näit tänä aamuna, oli yksi niistä 

kerroista. On olemassa sielu, joka itkee apuun esirukoustasi. Älä laiminlyö tätä.”  

( Clare ) Voi, kiitos Sinulle Herra, sen vahvistamisesta.  

( Jeesus ) ”Niin monta kertaa teidän älynne on jo luovuttanut perheenne kohdalla, ja se on 

kaukana toivottomasta. Minä tuon teille unia ja kokemuksia hengessä niiden mukana, 

herättääkseni henkiin tunteet, jotka kerran olivat välillänne. Minä tiedän, että te ette halua katsoa 

menneen epäonnistumisia, mutta muistakaa että, kun te kasvatte, niin tekevät hekin – ja he 

tarvitsevat teidän rukouksianne.” 

”Minun Morsiameni, unienne olemuksella on tekemistä teidän hengellisen työnne kanssa. Minä en 

puhu merkityksettömistä unista tai painajaisista, vaan mahtavista, elämää suuremmista unista, 

joita teillä on ja jotka heijastavat tietoisuutenne aluetta, missä te olette yhteydessä maailman 

kanssa. Joskus ne ovat profeetallisia; joskus ne ovat valehtelevilta demoneilta. Teidän tehtävänne 

on käyttää erottelukykyänne erottaaksenne lähteen. Pyhän Hengen allekirjoitus on aina rauha. 

Rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, selkeys ja ymmärrys, joka tuo rauhan.” 



”Monet yrittävät osastoida uniensa symboliikkaa. Se ei ole niin helppoa. Minä puhun jokaiselle 

yksilölle heidän ymmärryksensä tasoilla ja tuttavallisuudella, pikemminkin kuin valmiilla kaavalla. 

Sääntöön on muutamia poikkeuksia, mutta Minä pyydän teitä olemaan otaksumatta, että symboli 

merkitsee teille samaa kuin, mitä se merkitsee muille. Jälleen, Minä puhun teidän kanssanne ja 

annan teille näkemystä – ja jokaisella symbolilla, jota Minä käytän, on historiaa takanaan, jonka 

vain te ymmärrätte.”  

”Nyt poikkeus siihen ovat profeetalliset unet, joilla on tekemistä maailman kanssa. Joissa 

tapauksissa, monet symbolit ovat yleisiä läpi koko profeetallisen kentän ja on turvallista olettaa, 

että tietyillä symboleilla unessasion profeetallista merkitys, joka toistuu läpi historian.”  

”Pyytäkää aina Minun Pyhää Henkeäni antamaan teille näkemystä uniinne. Tuokaa ne Minun 

eteeni Sydänasukkaan Rukouksessa ja laskekaa ne Minun jalkojeni juureen, tarjotakseni teille 

tarvittavaa näkemystä.” 

”Varokaa unia, jotka saavat teidät vihaisiksi, kaunaisiksi, mustasukkaisiksi tai tuomitseviksi. Nämä 

ovat viholliselta.”  

”Minun Henkeni on rauhan ja ymmärryksen henki, ei koskaan pelon tai tuomitsemisen, vaikka 

Minä tulen varoittamaan teitä unissa, että ette sekaannu tiettyihin ihmisiin ja tilanteisiin. Vierailu-

unet ovat hyvin, hyvin erityisiä, koska ne ovat niin todellisia.” 

”Minun Ihmiseni, rakentakaa alttari, kun teillä on ollut uni, joka on erityinen armo. Se, mitä Minä 

tarkoitan alttarin rakentamisella, on tehdä muistokivi, olipa se pääsy päiväkirjaanne, jossa on 

Rhema-viesti kortteja, joita te tulette käyttämään tulevaisuudessa tai esine, joka muistuttaa teitä 

unesta. Minä tulen hyvin usein vahvistamaan unet, viestit ja ajatukset esineellä fyysisessä 

maailmassa. Se voi olla sydämen muotoinen hedelmä, voideltu voipalanen, tapa, jolla muna 

kiehuu tai yksi eläimistänne välttämättä haluaa, että te sallitte sen siistivän teitä.”  

”Hyvin usein Minä käytän eläimiänne ja asioita luonnossa saadaksenne huomionne. 

Pilvimuodostelmia, kiviä, jotka huutavat ilmoille viestiä muodollaan, lintuja, kukkia, jotka kukkivat 

kukinta-ajan ulkopuolella – oi, niin monilla, monilla tavoilla Minä yritän saada huomionne. Jos 

näette jotakin, mikä ylentää teitä tai vahvistaa ajatuksenne tai suunnan, teidän on viisasta olettaa, 

että se on Minun merkkini teille. Ottakaa kuva siitä ja pitäkää se päiväkirjassanne. Tämä on alttari, 

joka kunnioittaa Minun lupauksiani teille.”   

”Minä puhun teille monilla tavoilla päivän aikana. Te havaitsette alle puolet niistä. Erityisesti, kun 

se on jotakin, jota te ette mieluummin kuulisi. Mutta ymmärtäkää, Minun rakkaat, Minä yritän 

kääntää teidät pois asioista, jotka eivät ole terveellisiä ja tulevat aiheuttamaan kipua.”  

”Tällaisina aikoina, on aina parasta istua hiljaa Minun kanssani ja antaa täysi huomionne Minulle, 

odottaa kunnes Minun läsnäoloni tulee selvemmäksi. Sitten kuunnella, hyvin huolellisesti. Minä en 

pysäytä teitä niille jalansijoillenne ilman syytä, aina on syy. Vastaamisenne Minun kutsuuni 

kuunnella, tulee tuomaan teidät suloisimman laatuiseen läheisyyteen Minun kanssani ja 

pelastamaan teidät monelta kivuliaalta menetykseltä.”  

”Mutta kuten aloitin tämän viestin rakkaudella, Minä haluan lopettaa sen rakkaudella. Juuri nyt 

monet teistä ovat konfliktissa perheittenne ja puolisoittenne kanssa. En ole koskaan kutsunut teitä 

olemaan niin pyhiä, että te olisitte luotaantyöntäviä tai välinpitämättömiä heidän tarpeilleen. 

Menkää ja täyttäkää puolisoittenne ja lastenne tarpeet. Jos te ylenkatsotte heidän tarpeitaan sen 

vuoksi, että teillä on suhde Minun kanssani, te saatte aikaan, että he paheksuvat Minua 

elämässänne ja ajatte heidät kauemmas.”  



”Minä en puhu synnistä; älkää koskaan antako periksi millekään synnille. Vastustakaa sitä hellällä 

päättäväisyydellä, ei koskaan karskilla tuomitsemisella tai tuomiolla.” 

”Minä puhun viattomista asioista, joissa aviomies ja lapset tarvitsevat teidän olevan läsnä. Te 

olette pimeydessä loistava valo. Te tuotte Minut mukananne joka paikkaan, minne menette ja 

Minun läsnäoloni tulisi tuoda iloa, rauhaa ja veljellistä rakkautta. Mutta jos te vaalitte närkästystä 

silloin, kun teidän pitää antaa heille, te ette heijasta niitä asioita. Pikemminkin on pinnanalaista 

jännitystä ja tunnetta, että te ette ole läsnä heitä varten, että muut asiat ovat tärkeämpiä.”  

”Saanko Minä sanoa, mikään ei ole tärkeämpää avioliitossa, kuin saada perheenne ja erityisesti 

aviopuolisonne tuntemaan itsensä rakastetuksi ja kunnioitetuksi, ilman jälkeäkään närkästyksestä, 

joka on piilossa sydämessänne tai ajatuksissanne?”  

”Mikään ei saa miestä kääntymään pois ”uskonnosta” niin nopeasti kuin omahyväinen, 

ylihengellinen vaimo. Se on miehen alentamista ja vähättelyä ja pikemmin kuin kilpailisi kassanne 

pyhyydessä olemisesta, hän juoksee toiseen suuntaan. Pikemminkin teidän tulisi vetää hänet 

keskusteluun ja kunnioittaa paikkaa, jonka Minä olen antanut hänelle elämässänne. Monta kertaa 

Minä puhun totuuden ja korjaan suunnan ei-uskovan puolison kautta. Miksi? Koska Minä 

kunnioitan ja vahvistan hänen auktoriteettinsa perheessä. Se ei tarkoita, että te olette sidottuja 

heittäytymään syntiin, on herkkiä tapoja perääntyä mistä tahansa, joka vaivaa omaatuntoanne.”  

”Kuitenkin teidän täytyy oppia ero uskonnon hengen ja uskonnollisen hengen välillä ja Minun 

hellän Henkeni johdattaminen tekemään asioita, jotka tekevät teidät kallisarvoisiksi hänelle ja 

rakentavat häntä. Ei ole helppoa rakentaa miestä, joka ei tavoittele Minua koko sydämellään. 

Mutta osa siitä, mitä Minä loin teidät tekemään, on saada hänet tuntemaan itsensä kyvykkääksi 

kuulemaan Minusta kunnioittamalla häntä ja kehumalla häntä, kun hän kääntyy Minun puoleeni.”  

”Tämän takia Minä kehotan teitä tekemään kaiken rakkauden hengessä. Monet ovat pilanneet 

avioliittonsa korjauskelvottomaksi olemalla super-hengellinen ja tekemällä kaikenlaisia ”suuria” 

asioita Minulle, kun kaikki, mitä Minä halusin, oli että he rakastaisivat perheitään esimerkkinä siitä, 

kuinka Minä rakastan heitä. Kun he tuntevat itsensä rakastetuiksi ja kunnioitetuiksi, Minä vedän 

heitä puoleeni, koska te todella virtaatte vapaasti elävien vesien virroista, joilla Minä teidät 

puhdistin ja ravitsin.”  

”He tulevat haluamaan tämän virran latvavesiä, koska se on Rakkaus. Ja Rakkaus tekee työnsä 

äänettömästi sielussa, kunnes he ovat kyllästyneet maailmaan ja sen palkkioihin, missä vaiheessa 

heillä on aidon rakkauden nälkä. Olkaa se rakkaus heille, Minun Kaunis puolisoni. Olkaa se rakkaus 

heille ja älkää ikinä, koskaan saako heitä tuntemaan itseään pieniksi tai riittämättömiksi Minun 

edessäni.” 


