
225. SINÄ OLET NIIN AINUTLAATUINEN & SUHTEEMME ON VALOPILKKU MINULLE  

Jeesus sanoo… Sinä olet niin ainutlaatuinen & Suhteemme on valopilkku Minulle 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Tammikuuta, 2016  

( Clare ) Herra on luonamme, Sydänasukkaat. Ja taipale on pitkä… olen niin iloinen, että se on melkein 

ohi!  

No niin, veljet ja sisaret, en tiedä miten kukin teistä voi, mutta jos voitte lähellekään niin kuin minä, 

niin te kaipaatte olla jo pois tästä maailmasta. Luulen, että Herra yritti piristää minua antamalla tämän 

viestin Morsianten Kronikasta, ja aion jakaa sen kanssanne hetken kuluttua. Kun me tanssimme, hän 

smokissaan ja minä morsiuspuvussani, kyyneleet valuivat hänen poskiaan pitkin… 

( Jeesus ) ” Sinulla ei todellakaan ole minkäänlaista käsitystä siitä mikä sinua odottaa, ei minkäänlaista 

käsitystä. ” 

( Clare ) Ja minä pystyin tuntemaan liikuttavasti Hänen mielenliikutuksensa kaikista niistä ihmeellisistä 

löydöistä ja ihmeistä joita Hän on valmistellut meille. Yritin sulkea ulkopuolelle maailman tilan ja 

paholais maailman rumuuden ajatuksistani, mutta en pystynyt. Se oli jatkuvasti taka-alalla.   

Kohta, josta aukaisin Morsianten Kronikan oli ” Sinun Uusi Kotimaasi. ” Ja näin siihen on kirjoitettu…  

” Minun Rakkaani, Minun Uskollinen Morsiameni, haluan viettää kanssasi erityistä aikaa tänä iltana. 

Haluan viedä sinut pois jälleen kerran, taivaalliseen maahan, jossa tulet elämään kaiken ikuisuuden. ”  

” Nämä ajat ovat erittäin todellisia ja aitoja ja se mitä me jaamme, valmistelee sinua paratiisiin, joka on 

paljon, paljon sinun kokemustesi yläpuolella tässä tilapäisessä maailmassa, jossa nyt elät. Hyvin 

lyhyessä ajassa, tulet olemaan Minun kanssani Taivaassa. ”  

” Se ei ole niin kaukana kuin näyttäisi ja ohut verho joka on sinun ja tämän ihmeellisen paikan välillä on 

melkein haihtunut tässä elämäsi vaiheessa. Sinä muutat muotoasi enemmän ja enemmän joka päivä, 

niin että saapumisesi hetki tulee olemaan varsin luonnollinen. ” 

” Kaikki tulee olemaan niin häikäisevää ja upeaa, niin tuoretta ja avointa, värikästä ja puhdasta, 

kuitenkin tulet tuntemaan sellaisen tuttuuden tunteen, ei olenkaan pelkoa tai pidättyneisyyttä. ”  

” Tule nyt. Tule Minun kanssani sinun uuteen Kotimaahasi jälleen kerran, että me voisimme paistatella 

Meidän Isämme Rakkaudessa ja Hänen mahtavassa palkkiossaan meille. ”  

( Clare ) Se on Morsianten Kronikasta ja se on yhtä paljon elossa ja täynnä tarkoitusta kuin sinä päivänä 

jolloin se kirjoitettiin.  

Sen jälkeen, Jeesus alkoi puhumaan… ” Kun joka päivä pyrkii kohti sinun toiveittesi ja unelmiesi 

täyttymystä, Minä varoitan sinua, Rakkaani – pidä laivasi kurssi suorassa. ”  

( Clare ) Minun täytyy tunnustaa sinulle, että minä todella tunsin kuin olisin pinnannut töistäni, vain 

tekemällä jotain erilaista ja tulin hyvin rauhattomaksi. Kuin lapsi, joka kyllästyy tekemään läksyjä, 

tiedäthän. Tarkoitan, että miten minä pystyin tuntemaan sillä tavoin?? Se oli vain jotain joka sai minut 

valtaansa ja minun täytyi kamppailla päästäkseni irti siitä. Joka tapauksessa olen ihminen, tiedäthän… 

NIIN ihminen! Sanoin… ” Jeesus, tarvitsen vahvistavan elämän, tämä maailma on kääriytynyt sellaiseen 

pimeyteen, että minua ihmetyttää, että ylipäänsä kukaan säilyy hengissä. ”  

( Jeesus ) ” Vain Minun Armoni varassa, sillä pidän huolta jokaisesta karitsasta yksitellen. Joka päivä 

tulee eteen jotain elämisen arvoista, toivon pilkahdus, juuri tarpeeksi, että päästään seuraavaan 

päivään. Niin monet ovat riippuvaisia toisistaan, kun yksi on maassa, se vaikuttaa kaikkiin muihinkin. 

Kuitenkin olen onnistunut pitämään sinut jaloillasi näiden vaikeiden aikojen läpi… Minä tiedän, että 



näyttää siltä, että sinulla on voimia vähemmän kuin mitä on työtä edessä olevalla polullasi, niin lyhyt 

kuin se onkin. Mutta lupaan sinulle, Rakkaani, Minä olen kanssasi. On aikoja, jolloin kannan sinua, 

Clare. Voi, älä uuvu loppuun äläkä tule alakuloiseksi. Ravitse itseäsi Minulla ja siirry seuraavaan 

päivään. Yhdessä me voimme kukistaa vastustajan ja jatkaa sielujen ravitsemista. ” 

( Clare ) Minä vastasin Hänelle… Herra, en luota sinun 20, 30 tai edes 50 prosenttisesti, vaan 99,9 

prosenttisesti energisoivan meidät loppuun asti. Kiitos Sinulle niistä monista voitoista, joita Sinä olet 

antanut meille, kiitos että Sinä olet aina täällä keskustelemassa meidän kanssamme, kiitos Sinun 

sanoin kuvaamattomasta rakkaudestasi. Tänään Herralla oli päällään Hänen hääsmokkinsa, kuten 

hänellä on ollut viimeiset pari viikkoa nyt. Minä olin hääpuvussani ja Hän rohkaisi minua tanssimaan, 

tanssimaan, tanssimaan hääpuvussani… niin iloisesti, niin hilpeästi, että voisit ajatella, että olisin 

maailman ainut ihminen Hänelle, Hän oli niin määrätietoinen ja nautti yhteisestä ajastamme. 

( Jeesus ) ” Minä todella halusin saada sinut juhlimaan Minun kanssani… Minä tarvitsen sitä myös, 

tiedäthän. Tämä on päiväni valopilkku, kun Minun Morsiameni menee Salaiseen Paikkaansa ja sulkee 

kaiken muun ulkopuolelleen tietoisuudestaan paitsi Minut. Ei haittaa vaikka keskittymisesi joskus 

keskeytyy. Eikö Minun suloisesti sinulle laulava ääneni saa sinut palaamaan takaisin melkein 

välittömästi? ”  

( Jeesus ) Se saa, Herra! Sinä olet loppumattoman romanttinen Jeesus, katsoen minun silmiini ja 

laulaen… ”Vedä Minut Lähellesi… Älä Koskaan Päästä Minua menemään… Minä laittaisin sen kaiken 

maahan jälleen… vain kuullakseni sinun sanovan että Olen ystäväsi…”  Ja kun lauloit sen, Minä näin 

mitä teit minun puolestani Golgatalla. Ja Sinun silmäsi olivat niin rakastavat ja keskittyneet minuun. 

( Jeesus ) ” Ja aiotko jakaa mitä Minä kerroin sinulle? ” 

( Clare ) Kyllä! Kun lauloit ” Olet kaikki mitä ikinä olen halunnut… ” Ajattelin itsekseni ” Mutta entä 

kaikki muut Morsiamet?” Ja sinä annoit minun ymmärtää, että jokaisen kauneus on NIIN ainutlaatuista, 

että se erityinen ainutlaatuisuus tyydyttää Sinussa kaipuun, jota kukaan muu sielu ei voi kopioida. Ja 

siksi, se on kuin kohteliaisuudenosoitus sille Kuka Sinä olet hänen kanssaan ja hän on hyvin todellisella 

tavalla Sinun kumppanisi, viimeistellen ja palauttaen lahjan, jonka annoit hänelle hänen 

hedelmöittymisessään. Tavallaan hän on ainoa maailmassa Sinulle… kun olet hänen kanssaan, on kuin 

ketään muuta ei olisi olemassa. Sinun Jumala Pääsi kaipaa sulautua Yhdeksi, koska jokaisen 

kokonaisvaltainen, korvaamaton kauneus viimeistelee Sinun korvaamattoman ytimesi yksittäisellä ja 

ainutlaatuisella tavalla; ei vain kunniaa tuoden vaan myös tyydytystä ja iloa myös. Voi, se on arvoitus. 

( Jeesus ) ” Todella se on. Mutta sellainen, joka antaa lainaksi yksiavioiselle suhteelle. Ja siksi näet 

Minut esitettynä eri tavalla jokaisen Morsiameni kanssa. Jokainen on täydellinen kohteliaisuuden 

osoitus sille Kuka Minä olen, kun Minä olen heidän kanssaan. Ole onnellinen tietäessäsi, että Taivaassa 

ei ole mustasukkaisuutta, puutetta eikä yksinäisyyttä. Kaikki teidän syvimmät tarpeenne ja toiveenne 

on täytetty täydellisesti virheettömässä puhtaudessa. Ei mene enää kauan, suloinen Clare, ei mene 

enää ollenkaan kauan. ” 

( Clare ) Se on hyvä kuulla, Jeesus. Kanna minua, Herra, olen liian pieni tähän työhön.  

 ( Jeesus ) ” Voit luottaa siihen. Minä en koskaan hylkää sinua omille avuillesi. En koskaan. Jos matka 

tuntuu liian väsyttävältä, nojaa Minuun vahvemmin. ”  

” Minun Morsiameni, nojatkaa Minuun, Minä tuen ja kannan teitä kun on tarpeen. Minun rakkauteni 

teitä kohtaan on rajatonta ja Minä olen tulossa. ”  


