
48. Jeesus sanoo… Päästäkää irti kaikista Unelmistanne & Rakkaistanne! 

Luovuttakaa se kaikki Minulle 

PÄÄSTÄKÄÄ IRTI KAIKISTA UNELMISTANNE & RAKKAISTANNE!... LUOVUTTAKAA SE KAIKKI 

MINULLE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 15. Huhtikuuta, 2015. 

( Clare ) Me jätämme tämän paikan hyvin pian ja monilla meistä on täyttymättömiä toiveita ja 

unelmia. Kaikilla meistä on asioita, joita me olisimme voineet tehdä tai olisi pitänyt tehdä ja nyt on 

liian myöhäistä. Halut ja odotukset elämälle tällä Maapallolla, ketä me halusimme olla, ketä me 

todella olemme. Unelmat, joita meillä oli lapsena, sitten teineinä ja aikuisina – unelmia perheestä, 

unelmia urasta, unelmia rakkaudesta ja siitä, miksi me halusimme tulla.   

Jeesus hyppäsi väliin… ”Taivaassa Minä tulen antamaan teille uuden sydämen, uuden mielen, 

uuden kutsumuksen kaikkine työkaluineen, joita aina halusitte ja teillä ei koskaan ollut. Taivaassa 

mahdollisuudet ilmaista rakkauttanne Minua kohtaan ja palvella veljiänne ja sisarianne, tulevat 

olemaan loppumattomia. Mahdollisuudet muodostaa syviä ja kestäviä suhteita, loputtomia. 

Mahdollisuudet tulla rakastetuiksi, loputtomia. Sillä Taivaassa te tulette kokemaan kaikkien 

elämän toiveiden ja unelmien täydellistämisen.”  

”Minä olen mennyt valmistelemaan teille paikan. Todella paikan teille, missä kaikki teidän 

lempiasianne ovat. Koko perheenne, lemmikkinne ja rakastetut eläimet – kaikki ovat siellä 

odottamassa teitä, teidän aivan omassa asumuksessanne. Teiltä ei tulla kieltämään mitään 

Taivaassa. Te tulette unelmoimaan siitä ja se tulee manifestoitumaan. Kaivaten taitoja, joita ette 

koskaan voineet hallita tällä Maapallolla, teidät tullaan koristelemaan niillä taidoilla. Enää teillä ei 

tule olemaan turhautumisia ja pettymyksiä, minne tahansa jalkanne asetatte, te tulette löytämään 

siitä onnellisuutta, iloa, täyttymystä. Ja teillä tulee Olemaan Minut, Minun Morsiameni, aina 

edessänne.”  

”Te tulette ylistämään Suuressa Kokouksessa, te tulette ylistämään Minua metsässä, 

hiekkarannalla, savannilla… kiitoksen anto ja ylistys tulevat olemaan sydämenne ja mielenne kieli, 

ei koskaan pimeää ajatusta, aina totuuden kirkkaus ympäröimässä teitä.”  

”Jotkut teistä eivät koskaan ole tunteneet elämää ilman pelkoa – Taivaassa ei ole pelkoa. Jotkut 

teistä eivät koskaan ole tunteneet todellista ja kestävää iloa, elämä on ryövännyt teitä uudelleen ja 

uudelleen, mutta Taivaassa te tulette elämään iloa… se tulee virtaamaan aivan suonissanne. Jotkut 

teistä eivät koskaan voineet muodostaa syviä ja merkityksellisiä suhteita – Taivaassa todellisia 

ystäviä on joka puolella.”  

”Minä tulen tanssimaan kanssanne, uimaan kanssanne, tutkimaan ja löytämään kanssanne ja me 

tulemme kokemaan elämän täyteyden ja jumalallisten valtakuntien ainutlaatuisuuden.”  

”Lapsuus, jota teillä ei koskaan ollut, tullaan ennallistamaan teille. Vanhempanne tulevat olemaan 

seurassanne täydellisessä rakkaudessa, asiat teidän ja heidän sisällänne tullaan parantamaan ja 

mutkat tehdään suoriksi.”  

”Pian te tulette olemaan Minun kanssani teidän uudessa Kotimaassanne; elämää täydellisessä 

vapaudessa, elämää täynnä mahdollisuuksia, elämää, missä ylistys on ilmaa, jota hengitätte.”  

”Tulkaa nyt, Minun Morsiameni, jättäkää kaikki taaksenne. Irrottakaa itsenne tästä maailmasta. 

Minulla on teidän perheenne ja ystävänne, jotka jäävät jäljelle, Minun kämmenelläni. Teidän 

rakkausrukouksenne heidän puolestaan ovat saavuttaneet Minun Sydämeni ja Minä olen 



liikuttunut teidän puolestanne. He tulevat olemaan teidän kanssanne tarpeeksi pian, loistaen kuin 

aurinko, erittäen pyhyyttä. Kaikki heidän mutkansa tullaan suoristamaan ja he tulevat elämään 

vain tuodakseen Minulle mielihyvää.”  

”Nämä asiat Minä lupaan teille tänä päivänä. Te voitte päästää irti nyt, sillä teidän työnne täällä on 

lopussa, mutta ikuinen elämänne on vasta alkamassa. Minä rakastan teitä, Minun kallisarvoiseni, 

rakkaudella, joka ei tunne rajoja. Minä siunaan teidät nyt ja vetoan teihin, että pidätte silmänne 

Taivaissa, sillä Minä olen tulossa.”  

”Luovuttakaa Minulle kaikki unelmanne, kaikki Toiveenne, Halunne. Kaikki asiat, joita koskaan 

olette halunneet tehdä. Kaikki asiat, joista paitsi jäitte. Kaikki suunnitelmanne, jotka kaatuivat. 

Kaikki toteutumattomat toiveenne. Kaikki, mitä halusitte oppia, mutta jotenkin se ei koskaan 

tapahtunut. Kaikki, mitä halusitte antaa, mutta teillä ei ollut…”  

”Antakaa Minulle Kaikki unelmanne, kaikki, mitä olisitte voineet tehdä, kaikki, mitä teidän olisi 

pitänyt tehdä. Antakaa Minulle ihmeelliset muistonne, surulliset muistonne ja toteutumattomat 

unelmanne, joita ette koskaan viimeistelleet, läpimurrot, joita ei koskaan tullut.”  

”Jättäkää Minulle ne, joita rakastatte, ne, jotka ovat loukanneet teitä, kaikki sydäntenne kivut, ne, 

joita te ette koskaan tavoittaneet Minun Rakkaudellani, ne, joita te loukkasitte ja jotka eivät 

koskaan antaneet teille anteeksi.”  

”Sanokaa hyvästi särkyneille suhteille, vieraantuneille lapsille. Perheelle, joka on kaukana, jota ette 

koskaan nähneet, lapsenlapset, joita ette koskaan suudelleet, kerrat, jolloin ette sanoneet minä 

rakastan sinua, kerrat, jolloin ette pyytäneet anteeksiantoa…”  

”Luovuttakaa heidät Minulle, kaikki mitä ikinä olette tehneet, kaikki, mitä ette ole tehneet, mitä ei 

koskaan ole ollut, laskekaa se Minun jalkoihini, kaikki, mitä toivotte, että olisitte tehneet eri 

tavalla. Luovuttakaa se kaikki…”   

(Ezekiel 34:11-16) 


