
476. Jeesus sanoo… Teidän myöntymisenne on ratkaiseva tekijä 

TEIDÄN MYÖNTYMISENNE ON RATKAISEVA TEKIJÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 3. Maaliskuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Tanssi Minun kanssani, Clare, ja salli rakkautemme ilon kyllästää aivan koko 

olemuksesi.”  

( Clare ) Olen nähnyt Hänen tanssivan kanssani ylistyslauluja. Mutta luulen, että olen ollut hieman 

varuillani.  

”HIEMAN!!” Jeesus huudahti, ”Se on aliarviointia. Sinulla ei ole mitään hävettävää, ei mitään 

pelättävää ja kaikki syyt riemuita tänä elämäsi ajanjaksona. Ja Minulla on aikomus, että se tulee 

paremmaksi ja paremmaksi, kuten hieno viini. Eikö se ole Pyhien Kirjoitusten säe, jonka annoin 

sinulle ja Ezekielille?”  

”Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti.” Johanneksen Evankeliumi 2:10.  

”Minä seuraan tarkasti kaikkien Minun lasteni elämän kertomuksia ja niin monilla on ollut hyvin 

raskaita alkuja ja he ovat kuluneet loppuun ennen aikojaan. Silloin Minä tuon SUURIA yllätyksiä: 

siunauksia yli sen, mitä he koskaan odottivat elämältä, joka on niin täynnä surua ja 

epäonnistumista.”  

”Etkö sinä ole hyvä esimerkki? Sillä aikaa, kun muut ovat nähneet menestyksensä ajanjakson 

aikaisin elämässä ja ovat vanhenemassa, te kaksi nuorennutte näköalojen ollessa täynnä toivoa. 

Minä iloitsen tehdessäni tämän.”  

”Paholaiset ajattelevat, että he voivat väsyttää teidät loppuun ja tehdä teistä hyödyttömiä, kun 

vanhenette, mutta Minä sanon, ”Ajatelkaa uudelleen. Minä olen uusien Armojen Jumala joka 

aamu, uusien alkujen ja uudestisyntymisen.” Uudestisyntyminen kutsuu kokonaan uutta ja 

toiveikasta elämää. Aikaa jättää tappion surulliset tarinat taakse ja astua Minun Uusiin Armoihini. 

”Joka kerta, kun me astumme uudelle tasangolle yhdessä, on aika virkistää alkuperäinen 

uudestisyntyminen Minun Valtakuntaani.”  

”Siksi Minä pyydän sinua tanssimaan kanssani. Laula Minulle. Anna meidän sydäntemme olla 

kietoutuneitailoiseen rakkautemme juhlintaan toinen toisistamme ja meidän lapsistamme. Laula 

Minulle sydämestäsi rakkaani, ”Ja olkoon suusi kuin jalo viini.” Korkea Veisu (Laulujen Laulu) 7:9.  

( Clare ) Olin aika hämmästynyt vastauksestasi minun laulamiseeni – se oli niin…  

( Jeesus ) ”Vilpitöntä – Se vangitsi minun Sydämeni. Ei väliä, vaikka äänesi ei ollut lämmitetty – 

lämmitä se Minuun, Rakkaani, lämmitä se Minuun! Niin kauan kuin se on sydämestäsi silkassa 

vilpittömyydessä, Minä olen ilahtunut niin, että ei ole sanoja kuvaamaan. Se tuo sanomaa Minulle, 

Clare. Ymmärrätkö?”  

”Hylkää tekniikka ja keskity yhteyteen, joka meillä on, sydämestä sydämeen. Sinä tulet olemaan 

ihmeissäsi, että äänesi sopeutuu itsekseen täydelliseen sävelkorkeuteen ilman sinun ponnistustasi. 

Katsohan, kun ylistät hengessä ja totuudessa, Minä teen kaikki tarvittavat korjaukset. Sinun ainoa 

ponnistuksesi tulisi olla, että jätät huomiotta kaikki muut ajatukset paitsi tämän: ”Voi Minun 

Jumalani – Minä rakastan sinua!” Kaiken muun Minä saan tapahtumaan.” 

”Me olemme matkalla nyt, Rakkaani. Sinä olet pyytänyt Minua opettamaan sinua, kuinka ylistää ja 

laulaa sydämestä ja täsmälleen sitä me olemme tekemässä, yhdessä. Me laulamme kauniisti 



yhdessä. Sinä tavoitat Minua ylistyksessä ja Minun Sydämeni tulee pomppien takaisin 

arvostuksessa ja sen mukana tulee voitelu tehdä jokainen tarvittava hienosäätö, täydellistäen. 

Mutta ei teknisen taidon kautta – rakkauden kautta; puhtaan ylistyksen ja rakkauden.”  

( Clare ) Lauloin joitakin Julie Truen lauluja Herralle aikaisemmin ja olin niin hämmästynyt, kun 

Hänen sydämensä vastasi sellaisella hellyydellä ja arvostuksella, kuin sulouden aalto olisi 

pyyhkäissyt ylitseni. Tästä minä jotenkin tiesin, että olin päässyt ylistykseen, joka oli Häntä 

miellyttävää.  

Jeesus jatkoi… ”Pianotaidot ovat tulossa. Se edistyy mukavasti. Jatka harjoittelemista ja salli 

itsellesi vapaus kokeilla. Mikään ei ole niin ikävystyttävää kuin sama vanha asia uudelleen ja 

uudelleen. Minä olen antanut sinulle vapauden, niin että voit nauttia vapaudesta, kuin myös 

viimeistellä laulun.”  

( Clare ) Mutta Herra, sinä annat minulle niin monia ihmeellisiä sävelmiä, että minä vain kirjoitan 

lauluja… enkä saa niitä ilmoille. 

( Jeesus ) ”Se on muutoksen tilassa. Kyllä, työstä yhtä kerrallaan, mutta sinä tarvitset vapauden 

soittaa myös. Ja Minä riemuitsen vapauksistasi. Pyydän, älä kuvittele Minua karskina 

työnjohtajana, joka katselee olkasi yli 24/7, vuorokauden ympäri jokaisen viikonpäivänä, kysyen 

”Missä laulu on? Miksi sitä ei ole viimeistelty? Sinä ja Minä tiedämme, miksi sitä ei ole viimeistelty 

– mutta se tulee olemaan pian.”  

( Clare ) Onko se lupaus, Herra?  

( Jeesus ) ”On se.”  

( Clare ) Tässä Hän puhuu laulusta, jonka Hän antoi minulle kolme viikkoa sitten ja en ole vieläkään 

viimeistellyt silittäen siitä ryppyjä pois… mutta olen lähellä. On vielä yksi säkeistö, joka pitää 

sanoittaa uudelleen ja hieman sovitusongelmia sen soittamisessa, sitten voin laittaa sen ilmoille 

teitä varten. 

Laulun nimi on … HERRA… Tee se Sinun Tavallasi 

Ensimmäinen säkeistö 

Sinä olet kaunis, oi niin kaunis… Minun Sydämeni on Sinun käsissäsi… Voi ota minut kokonaan, 

kunnes mitään ei ole jäljellä, vain Sinä. Sinä olet pyhä, oi niin pyhä, mikään tässä maailmassa ei voi 

pidätellä minua. Jokainen ilkeys, minun sydämeni niin tunteeton, haihtuu pois Sinun läsnäolosi 

edessä. 

Toinen säkeistö 

Herra minä vaalin Sinua, vaalin Sinua, pyydän tee se Sinun tavallasi, vain yksi vilkaisu sinulta on 

kaikki, mitä tarvitsen rukoillakseni… ”Tee se Sinun Tavallasi.” 

Herra jatkoi… ”Ole rauhassa. Asia edistyy. Ja jopa paremmin kuin tämä, jokaisen laulun myötä se 

tulee helpommaksi. Juuri nyt sinä kohtaat epäuskon ja epäilyn viiletyksen. ”Voinko minä tehdä 

tämän?” Vastaus on EI, et voi. Mutta sinun kauttasi, MINÄ VOIN.” 

”Kun silmäsi ovat Minussa, Clare, ja yksin minussa: ei peloissasi, ei epäilyissäsi, ei hoippuvassa 

äänessäsi, vaan Minussa. RAKKAUDESSASI MINUUN- kyllä, jos voit. Siksi Minä haluan tanssia 

kanssasi. Minä haluan sinun tuntevan Minun luottamukseni sinuun, Minun kiintymykseni ja sen, 

että Minä uskon sinuun. Että me, pariskuntana, voimme tehdä tämän.”  



”Oi, Minun lapseni, niin monilla teistä on ollut unelmia, jotka elämän olosuhteet ovat abortoineet 

pois. Vihollinen on yrittänyt loppuun käsitellä tapauksesi leimalla ”LOPPUUNKÄSITELTY”. Mutta 

Minä sanonpötypuhetta loppuunkäsittelylle. Sinulla on yhä henkeä jäljellä ja se mitä sinulta 

puuttuu, sen Minä voin hengittää sinuun uutta henkeä joka päivä. Vain yksi asia todella tarvitaan, 

usko MINUUN. Ja milloin Minä annan teille Minun Sanani, se on minun Sanani ja Minä tuen sitä.”  

”Vaatii niin vähän, rakkaat. Se näyttää suurelta mustalta hirviöltä, joka kurkkii nurkan takaa, 

heitellen raakoja ja heikentäviä kommentteja, ”SE EI TOIMI. LUOVUTA. HERÄÄ TODELLISUUTEEN. 

ET OLE TISKANNUT VIELÄ. ENTÄ SE PUHELINSOITTO, JONKA LUPASIT. OLET LIIAN VANHA… SINÄ ET 

VAIN TAJUA SITÄ, TAJUATKO? TUNNUSTA ITSELLESI, OLET EPÄONNISTUNUT.”  

”Ei, sinä et ole epäonnistuja tässä. Saatana on epäonnistuja, se on hänen puumerkkinsä. Ja 

tyypillistä niille, jotka kieltävät, hän heijastaa sen Minun lapsiini – jos he suostuvat sen ottamaan. 

Mutta teidän EI tule ottaa sitä. ÄLKÄÄ olko yhtä mieltä hänen valheidensa kanssa. Totuus on, Minä 

voin tehdä mitä tahansa, kenen tahansa kautta, joka on halukas ja jolla on uskoa Minuun. Ja jos 

heidän uskonsa horjuu? Minä voin korjata en myös. Myöntyminen on olennaista. 

Myöntymisellänne, Minä ryhdyn työhön korjaamaan jokaisen esteenneteidän menestykseenne.”  

”Siispä Minä pyydän teitä, älkää tulko valehtelijoiden sortamiksi.”  

”Turvaa HERRAAN kaikesta sydämestänne, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne Hänet 

kaikilla teilläsi, niin Hän sinun polkusi tasoittaa.” Sanalaskut 3:5-6.  

”Ja Minä tulen ohjaamaan polkusi menestyksellisesti, Minä saattaisin lisätä. Toisin sanoen, kun 

meillä on maali yhdessä, ei väliä mikä se on, me tulemme onnistumaan yhdessä, jos te ette käänny 

takaisin.”  

”Siispä, menkää eteenpäin Minun kunniakkaat Morsiameni ja toteuttakaamme kaikki, mitä Minä 

olen antanut teille tehtäväksi.” 


