
806. Jeesus sanoo…  
Minä olen ennallistamassa Uskoanne… Nämä ovat Minun Sanojani 

MINÄ OLEN ENNALLISTAMASSA USKOANNE… NÄMÄ OVAT MINUN SANOJANI & MINUN TYÖNI  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 9. Lokakuuta, 2020.  

( Clare ) Herran rauha olkoon kanssanne, rakkaat Sydänasukkaat. Tänä aamuna, kun olin menossa 
rukoilemaan, Herra kiirehti minulle tätä viestiä, niinpä menen heti siihen. Hän aloitti… 

( Jeesus ) ”Rakkaani, sinä et voi kätkeä Minulta epäilyjäsi, jotka hyökkäävät kimppuusi. Et voi pitää 
salaisena pelkojasi, jotka kalvavat mieltäsi, koskien tulevaisuuttasi. Mikään olemuksessasi ei ole 
kätkettyä. Kaikki epävarmuutesi, epäilysi ja pelkosi ovat selvästi näkyvillä Minulle, kun Minä katselen 
sinun ihmeellistä sieluasi.  

”Miksi Minä kutsun sinun sieluasi ihmeelliseksi? Koska jopa kuten on kirjoitettu, että sinä olet ylen 
ihmeellisesti tehty, se ei ole mitään verrattuna sinun ikuisen sielusi monimutkaisuuteen ja 
hienostuneisuuteen. Ruumiisi, persoonallisuutesi, ajatuksesi ovat vain sisälläsi olevien aarteiden 
ohikiitäviä varjoja. Ei todella ole mitään tapaa, jolla Minä voin selventää ne sinulle.”  

”Mutta ota esimerkiksi tyypillinen sipuli. Ulkopuolella on kuiva ja ryppyinen kuori, mutta sen alla 
kerros, joka on täynnä kosteutta ja aromia. Kuvittele, jos voit, että sielusi on kuin tämä hyvin laaja ja 
aromaattinen sipuli. Kuiva kuori on se, mitä useimmat havaitsevat sinuksi. Kunnes he lävistävät 
pinnan, silloin sipulin kerros antaa vahvan aromin. Tässä sipulin kerroksessa on miljoonia soluja, kaikki 
niistä ovat arkkitehtonisia ihmeitä ja se on vasta yksi kerros.”  

”Mutta sinulla, Minun sieluni, on monia kerroksia, miljoonine soluineen, jotka muodostavat 
olemuksesi. Ja pelkästään ulkokerroksen jokaisessa soluissa on loppumattomia ihmeiden maailmoja 
kätkettyinä. Mutta kuvittele, jos voit, kehittyen jokaisen niiden kerroksen läpi, jokainen ihmeen 
mikrokosmos, täynnä ideoita, taitoja, ymmärrystä, motivaatiota, löytöjä loputtomiin. Sinä olet niin 
läheisesti liittyneenä Luojaasi, koska sinut on tehty Minun kuvakseni. Siksi ihmeellisiä asioita on 
piilossa sisälläsi.”   

”Minä yksin tiedän kaikkein sopivimman kohtalon sinulle, kenet Minä olen luonut. Minä yksin tiedän 
jokaisen näiden mikrokosmosten sisällön ja ajoituksen ja niiden ainutlaatuiset lahjat. Sinä elät 
paperinohuiden sipulinkuorien maailmassa, mutta kun ojennat elämäsi Minulle, tehdäkseni sillä mitä 
Minä parhaaksi näen, Minä valmistelen sinut salattujen lahjojen mukaan, jotka tulevat aikanaan ja 
niiden harjoittamisen jälkeen vapauttamaan, tuomaan totuutta ja kauneutta maailmaan.”  

”Kun vertaat itseäsi muihin sipuleihin, jotka hyvin usein eivät ole menneet toiseen sipulin kerrokseen 
asti, sinä rajoitat näköalaasi siihen, mihin HE ovat kykeneviä, jopa rajoittuneessa tietoisuudessaan 
siitä, millä Minä olen heidät varustanut. Kuitenkin, kun ojennat elämäsi Minulle, unelmia alkaa 
manifestoitumaan. Ja kun tulet tietoiseksi niistä, me teemme yhdessä niistä todellisuutta, kunnes me 
olemme täysin kuluttaneet sipulin sen kerroksen loppuun.”  

”Kun me saamme päätökseen yhden kerroksen, sinä olet täynnä epävarmuutta ja pelkoa siitä, mitä 
tulevaisuus tuo. Sinä et tehnyt tätä itsellesi yksinäsi, omillasi – sielusi vihollinen tyrkytti sinulle 
valheita, päivä päivän jälkeen, joskus ilman, että olit tietoinen, että tämä oli meneillään. Hyvin harvat 
negatiivisista ajatuksistasi ovat sinusta peräisin, ei, demonit seisovat asemissa ja syöttävät sinulle 
rampauttavan valheen toisensa jälkeen. Jonkin ajan kuluttua olet pelokas elämäsi seuraavasta 
askeleesta ja olet taipuvainen takertumaan juuri elämääsi, loppuun kuluttamaasi kerrokseen.”  



”Mutta kun otat Minun kädestäni kiinni, luottaen Minuun täysin, Minä ohjaan sinut uuteen ihmeiden 
maailmaan, joka odottaa sinua. Kun selviät edellisestä kerroksesta, sinä alat huomaamaan tämän 
uuden maailman ihmeitä ja sen kaikkia mahdollisuuksia. Minä paljastan sinulle lahjat, joiden 
täyteyteen Minä olen tuomassa sinua ja samaan aikaan vihollinen yrittää innoittaa sinua pelkoon ja 
epävarmuuteen, niin että juoksisit takaisin vanhaan maailmaan lohdutusta saadaksesi.” 

”Tämä itse asiassa tapahtuu, kun alat silmäilemään kauneutta ympärilläsi, Clare, tarkoituksena 
valokuvata se. Se oli vanha maailma. Sinä hallitsit sen. Se on tuttua, jopa helppoa. Mutta se, mitä 
Minulla on sinua varten tässä ja nyt, on paljon huomattavampaa ja kunniakkaampaa, kuin 
menneisyytesi. Siksi Minä pyydän sinua jättämään ne asiat taaksesi. Minä en halua sinun sotkeutuvan 
niihin, kun Minä tuon sinua uuteen voiteluun, Minun Valtakuntaani varten Maapallolla.”  

( Clare ) Ja se on mielenkiintoista. Hän sanoi sen, koska syksyn lehdet täällä ovat ehdottoman 
vaikuttavia. Ja en vain voinut kävellä paikasta toiseen, ilman, että otin kaikenlaisia kuvia. Tarkoitan, 
että on ollut ehdottoman henkeä salpaavan kaunista joka kerran, kun käännyn ympäri, siispä siihen 
on syy, miksi Hän on osoittamassa tätä minulle juuri nyt. Nyt toisaalta, musiikki on haaste. Jeesus 
jatkoi…  

( Jeesus ) ”Siispä, Minä pyydän sinua päästämään vanhan menemään ja tekemään tilaa uudelle, 
Rakkaani. Kyllä, nauti ympärilläsi olevan loistosta, mutta älä tule suostutelluksi menemään takaisin 
kiinnittymiseen, mikä vain rajoittaisi nykyhetken työtä. Nauti, irrottaudu, mene eteenpäin. Minulla on 
paljon suurempia asioita varattuna sinua varten.”  

”Jatka rukoilemista presidenttinne ja maailman puolesta, erityisesti tämän kansakunnan puolesta. 
Jatka rukoilemista ja levitä sanaa… Minä teen uuden asian elämässäsi ja niiden Sydänasukkaiden 
elämässä, jotka ovat halukkaita päästämään irti vanhasta, saadakseen uutta, mikä tulee olemaan 
paljon oleellisempaa ja tärkeämpää heidän elämissään.” 

”Jopa se, mikä odottaa teitä tällä Maapallolla, tässä Maailmassa, tulee olemaan kunniakas yllätys 
teille. Ei enää epäuskoa. Uskokaa ja Minä tulen toteuttamaan sen. Uskokaa ja totelkaa, se on 
pääsylippunne sinulle ja kaikille muille. Uskokaa näihin unelmiin ja totelkaa, tehkää mikä on 
tarpeellista mennäksenne niihin ja hallitaksenne ne. Minä johdatan teitä hellästi, Minun yhä pieni 
ääneni puhuu teille jatkuvasti, omaksukaa se, älkää nimittäkö sen olevan omia ajatuksianne tai 
lihallisia motiivejanne, pikemminkin tunnistakaa, että se OLEN Minä, Rakkaat. Kuten aina, pyytäkää 
Minun avustamistani ja te tulette saamaan sen.”    

”Koska Minä katson teitä Armon silmien läpi, Minä näen teitä vastaan asettuneet voimat. Minä näen, 
kuinka te olette taistelleet urhoollisesti niitä vastaan. Ja Minä näen, kun te tunnette itsenne heidän 
kukistamiksi ja syyllistämiksi. Silloin te tarvitsette Minua eniten. Silloin Minä haluan teidän juoksevan 
Minun luokseni, sulkevan oven perässänne ja tunnustavan nämä tunteet ilman häpeää. Sillä Minä en 
häpeä teitä, Minä en rokota teitä syyllisyydellä, se on demonien työtä. He ruiskuttavat syyllisyyttä, 
joskus jopa niin epäselvästi, että te ette voi löytää sanoja taistellaksenne sitä vastaan. Joskus se on 
niin laaja-alaista ja sitä on imeytetty teihin lapsuudesta asti, että teillä ei ole mitään keinoa taistella 
sitä vastaan.”  

”Teillä ei ole mitään keinoa, mutta Minulla on. Minä olen seisomassa asemissa, lääkkeiden kera, 
ennallistaakseni teidät sielun täyteyteen – sielun, jossa ei ole tuomitsemista, koska Minä otin sen 
kaiken Itselleni. Tämä painava lima on teille näkymätöntä suurimman osan aikaa, mutta se saa aikaan 
tiettyä painavuuden ja epävarmuuden tunnetta ja se saa aikaan, että epäilette ja seisahdutte 
matkallanne Minun luokseni. Nämä ovat kertoja, jolloin teidän tulee tulla Minun luokseni, Rakkaat ja 



saada nämä asiat pois rinnastanne. Kyllä, Minä tulen ottamaan teiltä pois tämän kaiken, mutta älkää 
olko peloissanne.”  

”Luottakaa Minuun, Rakkaani. Luottakaa Minuun. Minä tulen käsittelemään nämä hyökkäykset teidän 
hahmojanne ja Minun hahmoani vastaan. Antakaa Minun nostaa tämä pois olkapäiltänne Rakkaani. 
Taistelu kuuluu Minulle. Minä olen opettanut teitä ja he ovat haukkuneet teitä ja yrittäneet kiistää 
Minun opetukseni. Siksi Minä tulen käsittelemään heidät, jopa kuten sellainen, joka ryntää 
ilmoittamatta hääsviittiin. Sillä tämä työ on Minun työni ja nämä sanat ovat Minun sanojani.”  

”Olkaa varmoja siitä, että uusi elämä odottaa teitä, pursutakseen päällenne, kun sinnittelette, 
huolimatta vihollisen tuomitsemisen valehtelevista äänistä. Minä olen teidän lähteenne, Minä olen 
teidän suojauksenne, Minä olen teidän puolustuksenne. Puhukaa ja edetkää eteenpäin rohkeasti, sillä 
ilo, joka on asetettu eteenne, jopa TÄSSÄ maailmassa, on lähes päällänne. Siksi sinä saat tämän 
Rhema-viestin uudelleen ja uudelleen.” 

( Clare ) Kyllä, tämä Rhema-viesti jatkoi uudelleen tulemista ja te olette varmaan saaneet sen myös 
nettisivulta ja siinä lukee… ”Paljon enemmän tulossa!” Ihmettelin, että miksi jatkat tämän antamista, 
Herra?”  

( Jeesus ) ”Kyllä, sinä voit olla hidasjärkinen, jopa kun Minä toistan itseäni.”  

( Clare ) Hän hymyili ja sitten jatkoi…  

( Jeesus ) ”Älä anna näiden epäuskon rampauttavien voimien estää sinua enää. Tiedä varmasti, että 
kun tunnet itsesi epävarmaksi ja kyseenalaistat Minun sanani sinulle, olet hyökkäyksen kohteena. 
Anna tämän elämän virran virrata lävitsesi estämättä, Clare, sillä Minulla on paljon jaettavaa Minun 
Ihmisteni kanssa.”  

”Ja Minä puhun samat rohkaisun sanat teille, jotka olette kuuntelemassa. Tällä Maapallolla on vielä 
paljon tehtävää, valmistelkaa itsenne toimintaa varten. Nyt me olemme esirukoilemisen ajassa, mikä 
on elintärkeää tulevaisuudellenne, mutta saattaa tulla aika, kun te tunnette kokonaan uuden 
mahdollisuuden elää ja menestyä. Sinnitelkää rukouksessa, suojatkaa presidenttinne. Te todella 
pitelette sekä presidenttinne kohtaloa että omaa kohtaloanne rukoilevissa käsissänne.” 


