
350. Jeesus selittää…  
Parantaminen & Rauha Minussa, Tulkaa & Luottakaa Minulle Lapsenne 

PARANTAMINEN & RAUHA MINUSSA… TULKAA & LUOTTAKAA MINULLE LAPSENNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Heinäkuuta, 2016.  

Jeesus aloitti… ”Minun Rakkaani, asia, jota eniten haluan välittää teille, on ehdoton rakkaus. Te olette 
ihmisruumiissa, alttiina voimille, jotka ovat ymmärryksenne yläpuolella, mutta eivät yläpuolella Minun 
voimani pysäyttää niitä. Siispä, on aikoja, jolloin teitä viskotaan edestakaisin ja tönitään, sitten on 
aikoja rukouksessa, kun sukellatte syvemmälle ja siellä te löydätte tyynet vedet ja rauhan. Kuitenkaan 
se ei ole helppo paikka saavuttaa. Se on syvemmällä ja syvemmällä, poissa valtameren myrskyisistä 
virtauksista, poissa pinnan tuulista, poissa myrskyistä ja pyörremyrskyistä. Kyllä, Minä olen kutsunut 
teitä syvemmälle ja syvyys syvyydelle huutaa.” 

”Tämä on parantava paikka… jopa kuten Elämän Virta, Minä välitän teille ja kaikille, jotka tulevat 
tänne… parannusta. Aina palvellen hetken tarpeita, aina etsien lohtua tulehtuneeseen sydämeen, 
tuoden tasapainoa horjuvaan sydämeen. Kyllä, Minä voin tehdä jopa sen, jos te olette halukkaita. 
Tämä maailma on valtameri, joka kieppuu hajottavissa virtauksissa. Repivät vuorovedet vetävät teitä 
joka suuntaan, kunnes se, mikä teistä on jäljellä, näyttää pelkältä sen luurangolta, mikä kerran oli – 
huuhtoutuneena, heitettyinä rannalle kuihtumaan ja kuolemaan.”  

”Kun tulette Elämän Virralle, joka virtaa Minun Sydämessäni, Minä ennallistan hyvän, Minä täydennän 
elinvoimanne ja tahtonne seurata Minua. Minä ennallistan kotipaikkanne sydämissänne, paikat, jotka 
on hylätty. Jopa nyt, Minä välitän rauhaa teille niistä epäonnistumisista, joita te murehditte niin 
syvästi. Jopa nyt, Minun Rakkaani, Minä pesen teidät Minun Rauhallani, koska te olette Minun ja 
maailma ottaa veronsa teistä.”  

”Vihollinen tähtää kaulasuoneen, Clare. Tavalla millä tahansa kukistaa teidät suruun ja ahdinkoon. He 
ovat mestarillisia tässä ja maailmassa ilman Minua olevat kärsivät kauheasti. Mutta Minun omani 
Minä ennallistan raikkaiden, tyynten vesien ja runsaiden laidunten äärellä.”  

”Älkää langetko ahdinkoon, kun tunnette itsenne tyhjiksi; se on Minulle täydellinen tilaisuus täyttää 
teidät runsaalla ruualla. Kun maailma ammentaa teidät tyhjiksi elämästä, Minä ennallistan teidät 
runsaasti.”  

( Clare ) Ja luulen, että Herra oli sanomassa tämän, koska jotkut asiat lapsistani nousivat esiin tänään 
ja käsittelin joitakin todella kivuliaita tunteita.  

( Jeesus ) ”Sinun ei tarvitse murehtia lapsistasi, Minä olen jo tehnyt varustelut heitä varten. Silloin kun 
vihollinen yrittää vetää sinua epätoivoon, Minä vakuutan sinulle… He ovat Minun kämmenelläni, enkä 
Minä ole unohtanut heitä. Sinä olet työskennellyt Minun puolestani, Clare… Enkö Minä työskentelisi 
sinun puolestasi? Älä salli vihollisen kylvää ahdistavia tunteita heistä. Minulla on niin paljon hyvää 
suunniteltuna heitä varten ja heidän elämänsä eivät ole menetettyjä Minulle. Ei, ei ollenkaan. Jopa nyt 
he ovat tavoittelemassa polkua, jonka Minä olen laittanut heidän eteensä.”  

”Tytär, älä murehdi, Minä olen yhä kontrolloimassa. Minä tiedän, kuinka sinun sydämesi murtuu, 
mutta Minä näen kaikkien asioiden alun ja lopun ja Minä kerron sinulle nyt: he kaikki tulevat olemaan 
sinun kanssasi Taivaassa. Ei enää väärinkäsityksiä, ei enää vieraantumista, ei enää valheita ja 
korruptiota. Ei. Minä tulen ennallistamaan heidät sinulle täydellisesti ja he tulevat saavuttamaan 
huippukohdan, jonka Minä heille loin.”  



”Luotatko sinä Minuun, Clare? Luotatko?”  

( Clare ) Herra, en tiedä, mikä on saanut otteen minun sydämestäni, mutta minä todella murehdin 
heidän puolestaan tässä maailmassa. Se tuntuu minusta niin kovin toivottomalta.  

( Jeesus ) ”Kyllä, jos näet niin kuin maailma näkee, se on aika toivotonta. Mutta sinun täytyy nähdä 
uusilla silmillä, näkymän, joka Minulla on heitä varten. Ja aivan kuin olit kääriytynyt pimeyteen, ennen 
kuin tulit Minun luokseni, heillä on oma pimeytensä. Ja aivan kuin Minä toin sinut valoon ja pois 
syntiesi haudasta, Minä tulen tekemään heille.”  

”Tämä on kysymys… Luotatko sinä Minuun, Clare?”  

( Clare… syvä huokaus ) Herra, minä luotan sinuun älylläni, mutta minun sydämeni on silti aika raskas. 
Kuinka minä saan nämä kaksi olemaan samaa mieltä?  

( Jeesus ) ”Luota Minuun. Hengitä syvään Minun Rakkauteni lähteistä sinua varten, Clare ja sitten 
vapauta heidät Minulle sanoen, ”Jeesus, Minä luotan Sinuun”.”  

( Clare ) Hengitin syvän ja sanoin… ”Jeesus, minä luotan Sinuun. Minä sanoudun irti pelosta, 
ylpeydestä ja minun omasta tavastani ja otan syviä siemauksia Sinun Rakkauttasi, mikä ei ole koskaan 
pettänyt Minua.” Kun sen todellisuus iski minuun, kyynelet alkoivat virrata silmistäni. Hän sieppasi 
kyyneleeni suureen kristallipulloon, joka oli melkein reunojaan myöten täynnä.  

( Jeesus ) ”He ovat kauniita lapsia ja rakkautesi on jättänyt heihin jäljen varhaisesta iästä alkaen. Kun 
kaikki on sanottu ja tehty, on silti olemassa rakkauden perustus, jonka olet asettanut ja sinun 
rakkautesi Minuun. Tämä ei tule epäonnistumaan tehdä heihin vaikutusta. Siispä nyt, Minä haluan 
sinun laittavan heidät Minun kykeneviin käsiini ja luottavan Minun täydellistävän heidät. Minä 
vakuutan sinulle, jopa nyt he seuraavat heidän nimettyä reittiään ja he tulevat löytämään lääkkeensä 
Minussa juuri oikeaan aikaan.”  

( Clare ) Vau, Herra, mistä tämä suru tuli?  

( Jeesus ) ”Se oli hengellinen hyökkäys pysäyttää sinut palvelutoimessasi. Mutta se ei onnistunut. Itse 
asiassa, kaikki asiat, mitä olet nyt kärsimässä, ovat aika yleismaailmallisia melkein kaikille 
Sydänasukkaille. On harvinainen asia todella, kun lapsi kiinnittyy oikealle polulle. Maailman vaikutus 
on niin hyvin voimakas. Mutta luonto kulkee kulkuaan ja kun aika on oikea, Minä tulen ottamaan 
kypsän hedelmän kiinni, kun se tipahtaa puusta. Ja se tulee olemaan makea.”  

”Sinulla ei ole aavistustakaan, kuinka monet Sydänasukkaat löytävät itsensä surun tuskista, koskien 
samoja asioita, joiden kanssa sinä painiskelet. Mutta Minä olen tässä vakuuttamassa teille kaikille: 
Minun Armoni ei palaa Minun luokseni takaisin tyhjänä. Aivan sinä päivänä, jolloin te annoitte 
elämänne Minulle, Minä aloin työskentelemään lastenne kanssa. Jopa ennen sitä päivää, Minä 
tarkkailin heitä ja pystyin näkemään heidän sielujensa kaarevuuden.”  

”Kun Sanoin, että Saatana tähtää kaulasuoneen, Minä tarkoitan, että hänen käskyläisensä tietävät, 
mihin kohdistaa isku vyön alle. Ja te kaikki kärsitte murhetta lapsistanne, kysyen, teittekö oikein, 
murehtien virheistänne, ihmetellen, että onko heillä vielä toivoa. Saanko Minä sanoa, syyttäjät 
seisovat vieressänne, iskien sydäntänne kaikenlaisilla valheilla heistä? Ja Minä olen tässä poistamassa 
keihään ja ennallistamassa haavanne uskon balsamilla, Minun hyvyyteni ja armoni kanssa. Jopa nyt 
kärsimyksenne tukevat sielujen sadonkorjuuta ja heidän vuoronsa on tulossa.”  

”Monet teistä ovat ahkeroineet Minun puolestani väsymättömästi: rukoillen, paastoten, palvellen ja 
tehden aivan parhaanne vanhempina, kun olette katselleet lastenne menoa maailmaan. Jopa ne 



teistä, joilla on ollut parhaat voimavarat ja aikomukset, ovat todistaneet tämän tragedian. Mutta 
katsokaahan, Minä olen teidän ja teidän lastenne kanssa, tavalla, jota te ette koskaan ymmärrä, 
ennen kuin Taivaassa. Todella, kun te näette, että Minä teen heille seuraa, te tulette huudahtamaan, 
”Oi Herra, miksi minä huolehdin ja hermoilin niin ???!” Ja Minä tulen vastaamaan teille hellästi, 
”Koska te ette nähneet sitä, mitä Minä näin. Mutta nyt te tiedätte, että Minun käteni oli heidän 
kädessään koko ajan, enkä Minä koskaan päästänyt irti”.”  

”Siispä älkää antako paholaisten tulla ja kiduttaa teitä heidän kohtalollaan. Se on Minun luonani. Minä 
haluan teidän heijastavan sitä luottamusta, kun olette tekemisissä heidän kanssaan. Älkää lisätkö 
heidän syyllisyyden taakkojaan, joilla paholaiset, siitä voitte olla varmoja, pilkkaavat heitä, yrityksellä 
vieraannuttaa heidät teistä. Pikemminkin, näyttäkää heille Minun ehdotonta rakkauttani, antakaa 
heidän nähdä Minut teidän kauttanne. Tämä tulee poistamaan minkä tahansa epäluottamuksen ja 
pelon esteet, joiden kanssa he saattavat kamppailla ja tulee edistämään hyviä suhteita heidän 
kanssaan. Teidän ei tarvitse hyväksyä heidän syntejään, eikä myöskään teidän tarvitse hyökätä niitä 
vastaan. He tietävät jo eron oikean ja väärän välillä ja sen, mitä te hyväksytte ja mitä ette. Tämä on 
tarpeeksi tuomitsemaan heidät. Mutta hiljaisella, ehdottomalla rakkaudellanne te näytätte heille tien 
Valtakuntaan.”  

”Kun aika on kypsä ja maailma on tyydyttänyt heidät, sitten he tulevat etsimään eläviä vesiä, joissa te 
kylvetitte heitä, kun he olivat lapsia. Se tulee saamaan heidät kiinni. Sillä aikaa, ei väliä, kuinka kauas 
he menevät pimeyteen, olkaa varmoja, että Minä olen heidän kanssaan.”  

”Ja vaikka monet teistä murehtivat virheitänne, Minä olen tässä kertomassa teille, että jopa niitä on 
käytetty muovaamaan heissä hyvää luonnetta. On todella hämmästyttävää, kuinka vihollinen voi 
ottaa jopa parhaat vanhemmat ja saada heidät tuntemaan itsensä kuin heittiöiksi. Mutta sillä aikaa, 
kun te teitte parhaanne ja jopa epäonnistuitte, Minä tiesin, kuinka kääntää vaikutukset ympäri, 
tuottaakseen hyvää heidän sieluissaan.”  

”Monet teistä, jotka huolehtivat, laittavat liian paljon painoa sille, mitä te voitte tehdä ja aivan liian 
vähän painoa sille, mitä Minä voin tehdä ja mitä Minä olen tehnyt heidän elämissään Puhumattakaan 
siitä, mikä on vielä tulossa – sillä Minulla on elämää, ei kuolemaa suunniteltuna heitä varten.”  

”Minä yritän linnoittaa teitä, Sydänasukkaat. Teitä vastaan on tehty monia tuomitsemisen 
toimeksiantoja, jopa nyt puhuessamme. Ja Minä olen valmistelemassa etukäteen teitä, seisomaan 
uskossa, että te olette saaneet anteeksi virheenne ja Minä tulen tuomaan hyvää heistä.” 

”Älkää salliko vihollisen laittaa teille syytä heidän oman vapaan tahtonsa päätöksistä. Ymmärtäkää, 
että vapaa tahto sallii heidän valita oikean tai väärän. Jopa kuten Minä löysin monet teistä syntinne 
kuopasta ja toin teidät Valoon, Minä tulen tekemään saman lastenne kanssa. Minä olen luvannut sen: 
te ja koko teidän taloutenne tullaan pelastamaan. Armon mysteeri on työssä tässä ja teidän parhain 
vastauksenne on yksinkertaisesti, ”Jeesus, minä luotan Sinuun.” Luottakaa ja kukoistakaa. Teidän 
lapsenne ovat nyt Minun työni.”  

”Riemuitkaa Minun Morsiameni. Todella, Minä tulen hakemaan teidät pian.” 


