
384. Jumalan Tahto meille pitää sisällään meidän Sydäntemme Unelmat 

JUMALAN TAHTO MEILLE PITÄÄ SISÄLLÄÄN MEIDÄN SYDÄNTEMME UNELMAT  

Jeesuksen sanoja Ssar Clarelle, 6. Syyskuuta, 2016.  

( Clare ) Herra ei ole unohtanut kallisarvoisia asioita, jotka viipyilevät sydämissämme, Sydänasukkaat. 
Mikä ihmeellinen viesti tänä iltana meidän unelmistamme ja mahdollisuuksistamme!  

Herra, mitä on Sinun sydämelläsi tänä iltana?  

Jeesus vastasi… ”Kärsivällisyys. Minun lapsillani ja Minun ihmisilläni on suuri kärsivällisyyden tarve, 
kun me aloitamme tämän matkamme uuteen päivään. Minä tulen tuomaan teidät kaikki 
tuntemattomalle maaperälle. Te olette käyneet läpi puhdistuksen jakson, valmisteluna tätä varten. Te 
olette tulossa uuvuttavan työn jaksosta. Nyt Minä olen kutsunut teidät laittamaan kätenne auran 
varteen uusilla lahjoillanne.”  

”Jotkut teistä ovat tietoisia, mitä nämä lahjat ovat ja toiset eivät ole. Minä pyydän teitä seuraamaan 
sydäntänne. Minä olen istuttamassa mielihaluja sydämiinne, ja ne ovat alkaneet juurtumisprosessin ja 
nyt ne alkavat tulla esiin. Mutta nämä lahjat eivät koskaan saa muotoa, jos te täytätte elämänne 
kiireisellä työllä ja ette pysy yhteydessä Minun kanssani.”  

”Kuinka te tulette tunnistamaan ne? Te tulette tuntemaan mielihalun, hyvin hiljaisen, syvän 
mielihalun syvällä sielussanne, mikä on napanuoranne alueella.”  

( Clare ) Vau, muistan, kuinka minut kutsuttiin erään naisen vuoteen vierelle, joka oli kuolemassa ja 
näin loistavan tunnelimaisen valokeilan, samanlaisen kuin napanuora, ulottuen alas taivaista, leväten 
hänen vatsallaan.  

( Jeesus ) ”Kyllä, se on tunneli. Kaikki uskovat ovat valmistautuneet poistumaan sitä kautta ja se on 
myös sielun istuin.”  

( Clare ) Minä luulin, että Sinä elät meidän sydäntemme sisällä, Herra?  

( Jeesus ) ”Minä elän, mutta sielu on ovi, joka johtaa pois ruumiista. Ne ovat läheisesti liittyneet 
toisiinsa, aivan kuten anatomiassa vatsa ja suolisto ovat läheisesti liittyneet sydämen kanssa toisiinsa. 
Se on vain summittainen sijainti, ei betoniin valettu. Siksi saat tunteen vatsanpohjaan asioista; se on 
vuorovaikutuksessa omantunnon kanssa, omatunto asuu sillä alueella myöskin.” 

”Lisäksi aivosolut vatsassa kommunikoivat mielen kanssa elektronisilla impulsseilla, jotka auttavat 
ihmistä määrittämään heidän valintojaan elämässä. Oi, ruumis on läheisesti ja kunniakkaasti kudottu 
yhteen ja se on Minun luomakuntani kruunu!”  

”Takaisin sydämiinne… tai pikemminkin, sanoisinko sydämeen ja sieluun? Te tulette löytämään sieltä 
sen, mitä olette etsimässä. Te tulette löytämään Minut sieltä myöskin. Siksi te olette sydänasukkaita; 
teidän sydämenne ovat yhtä Minun sydämeni kanssa, Minun sydämeni on yhtä teidän sydäntenne 
kanssa.”  

”Pysykää viinipuussa, Minun lapseni ja te kannatte paljon hedelmää.” Johanneksen Evankeliumi 15.  

”Viinipuussa te tulette löytämään Minun yhä pienen ääneni, ohjaamassa teitä. Te tulette tuntemaan 
kipinän sielussanne, kun jotakin tärkeää mainitaan teille. Esimerkiksi, sinä vastaanotit lahjan 
vastikään, joka sytytti uudelleen tukahdutetun mielihalusi ja nyt olet hyvän matkaa matkannut lahjasi 



kanssa. Se tuike, kipinä, valaistu hetki oli Rhema-viesti, jonkin sinulle tärkeän valaistuminen, Minun 
tahtoni sinulle.”  

”Oi, Minä rakastan, kun vietät vain Minun kanssani tunteja ja tunteja, Clare! Sinun mielesi on niin 
paljon selkeämpi jälkeenpäin.”  

( Clare ) Joo, se on totta.  

( Jeesus ) Todella, hallinnon käsitteleminen on synkkä prosessi, vain liian sotkuinen.”  

”Ei kukaan, joka sodassa palvelee, sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka 
on hänet palkannut.” Paavalin Toinen Kirje Timoteukselle 2:4.   

”Pyydän - kosketa sitä kevyesti ja tule pois. Tulet huomaamaan, että maailman vastenmielisten             
huolien käsitteleminen vähentää herkkyyttäsi rukoukselle. Siksi rukous on parhaimmillaan 
ensimmäisenä aamulla. Ei sotkua selvitettävänä ensiksi. Sinä olet tuore.”   

”No niin, takaisin Minun asiaani. Kaikilla teillä on kiertelemässä kätkettyjä, pieniä unelmia, jotka te 
olette romuttaneet olevan hylkytavaraa omassa mielessänne ja tahdossanne. Jos nämä mielihalut 
eivät ole turhia ja maailmallisia, ne saattavat hyvin olla Minulta. Maailman mielihalut pitävät sisällään 
tiettyä katkeruutta ja melua. Taivaan mielihalut ovat hyvin hiljaisia ja suloisia. Hyvin usein Minä vedän 
teitä taiteeseen, musiikkiin, kirjoittamiseen ja palvelutoimeen tällä tavalla tai auttamaan avuttomia.”  

”Joillakin teistä on hyvin erilaisia unelmia, mutta niitä rajoittavat elämäntyylinne ja sen vaatimukset. 
Teidän tarvitsee vain unelmoida ja jos teidän unelmanne ja Minun unelmani teille ovat samat, lopulta 
niistä tulee mahdollisuuksia.”  

”Mutta tässä on vaara. Jos elämänne on niin täynnä kiirettä ja maailmaa, te tulette kulkemaan ohi 
unelmienne, kuivaan ja erämaan määränpäähän. Teidän täytyy olla liikkumatta ja hiljaa Minun 
läsnäolossani, elävien vetten äärellä, tunteaksenne tiettyä kuvaamatonta iloa, joka viipyilee 
pettymysten pinon ja epäonnistuneitten tarkoitusten alla. Hyvin usein nämä ovat asioita, jotka olivat 
tärkeitä teille lapsuudessa ja varhaisina vuosinanne ja nyt te olette valmiita aloittamaan sillä 
matkalla.”  

”Siitä on kyse tässä ajanjaksossa, joka on edessänne. Te olette laittamassa kätenne auran varteen 
hyvin uudella tavalla, te olette lähtemässä purjehtimaan Epävarmuuksien Maahan – ja mahdollisesti 
epäonnistumiseen. Tiedättekö te, että epäonnistumisen pelko on teidän kaikkein kuolettavin 
vihollisenne?”  

”On todella hyvin sanottu, että ’Rohkeus ei ole pelon puutetta, vaan pikemminkin sen tuomitsemista, 
että jokin muu on tärkeämpää kuin pelko.’ Se ’jokin muu’ on unelmienne ainesta ja siinä on sisässä 
DNA koodi teille saavuttaa mahdottomuudet Minun Armollani. Tuletteko te luottamaan, että Minä 
johdatan teidät sinne ja läpi prosessin? Vai tuletteko te valitsemaan tutun ja turvallisen reitin, 
olkoonkin tunkkainen ja ummehtunut?”  

( Clare ) Menin katsomaan tuon lainauksen lähdettä. Rhema-viesti ponnahti näytölleni ja se sanoi, ”Ei 
väliä, miten tunnet tällä hetkellä… Minä en tule tuottamaan pettymystä hyville tahdoille.” Vau… tuo 
on hyvä Rhema-viesti!  

( Jeesus ) Minun Morsiameni, Minä lähetän teille lukuisia koettelemuksia, nähdäkseni missä 
sydämenne ovat. Onko se Minua varten vai teitä varten? Se on viisauden hippunen, jota teidän pitäisi 
viedä eteenpäin.”  



”Mutta tässä, Minä puhun uusista suunnista, joihin Minä olen kutsumassa teitä kaikkia. Jos 
mahdollisuus tulee koputtamaan ja tunnette hellää iloa sydämessänne siitä, älkää millään muotoa 
antako sen mennä ohitsenne. Minä annoin teille sen kosketuksen, sen tunteen, että te tunnistaisitte 
Minun tahtoni teille… ja sitä seuraamalla te tulette saavuttamaan runsaan, ilon täyteisen elämän.”  

”Siispä, tällä hetkellä, kärsivällisyys ei enää ole ikävystyttävä ja ylikäytetty sana. Se on itse kulkuneuvo, 
joka vie teidät unelmienne määränpäähän, niin kauan kuin te olette täällä. Te ette ehkä saata päästä 
määränpäähänne niin pitkälle kuin haluaisitte, teille jäljellä olevana aikana, mutta te tulette 
löytämään iloa matkan joka askeleelta, tietäen, että Taivaassa sen mielihalun huippukohta tullaan 
saavuttamaan – siitä te voitte olla varmoja.”  

”Mikään tekemisen arvoinen ei tule helposti. Mutta Minä olen ottanut kätenne ja se tulee Minun 
voiteluni kautta, teidän rohkeilla askelillanne eteenpäin.”   

***  

Rakkaat Sydänasukkaat, eikö tuo olekin ilahduttavaa?  

Minä haluaisin lisätä tässä, että jotkut ovat ottaneet meihin yhteyttä koskien käännöksiä, joita he 
haluaisivat tehdä. Me olemme vastanneet kaikkiin niihin tiedusteluihin, mutta me emme ole kuulleet 
muutamista heistä. Koska me saimme eilen tietää, että sähköpostit eivät tavoittaneet yhtä 
henkilöistä, jotka tarjoutuivat tekemään käännöksiä, me ystävällisesti pyydämme teitä ottamaan 
meihin uudelleen yhteyttä, jos ette saaneet meiltä sähköpostia. Pyydän, tarkistakaa myös 
Roskapostitiedostot. Koska henget, jotka eivät pidä siitä, mitä me olemme tekemässä, voivat myös 
manipuloida teknisiä asioitamme ja he ehdottomasti haluavat pysäyttää käännökset. Siksi älkää vain 
luovuttako, jos ette saaneet vastausta, kysykää myöhemmin uudelleen meiltä. Vain tällä tavalla, me 
voimme havaita kaikki tahalliset vihollisen väliintulot… Kuten me kaikki tiedämme, me olemme 
taistelukentällä.  

Tässä vaiheessa minä haluaisin kiittää kaikkia meidän vapaaehtoisia kääntäjiämme, sydämemme 
pohjasta – Olkoon Herran Siunaukset ja Rauha teidän kanssanne. Kiitos myös meidän rakastaville 
vapaaehtoisillemme HeavenTalk:ssa ja YouTubessa. Jokainen Teko, tehtynä Rakkauden motiivista, 
tulee kantamaan hedelmää aikanaan. Herra siunaa teidät kaikki, Sydänasukkaat… Rakkaudella Jackie. 


