
9. Jeesus sanoo… Vastaanottakaa Minun Muuntavat Suukkoni & Parantukaa 

VASTAANOTTAKAA MINUN MUUNTAVAT SUUKKONI & PARANTUKAA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Lokakuuta, 2014. 

( Clare ) Hän haluaa suudella meitä, tanssia meidän kanssamme ja tutkia Taivaan kauneutta 

meidän kanssamme. Hän rakastaa tulla suudelluksi. Puhdas sydänten vaihto, jota Hän kaipaa 

Hänen Morsiamiltaan. Hän tulee suutelemaan meitä Hengessä, koska me olemme kaikki niin 

rakkaita Hänelle, Hänen tulevat Morsiamensa ja siinä ei tule olemaan mitään lihallista.  

Jeesus aloitti… ” Nämä Minun suudelmani muuntavat teidät pelkistä saviastioista jumalallisen 

rakkauden kultaisiksi astioiksi, läpimärkänä muuntavasta rakkaudesta teitä kohtaan. Minä 

parannan teidän haavoittuneisuutenne, teidän arpenne, teidän tyhjät paikkanne, mitkä kerran 

olivat täynnä iloa, mutta petos kadotti ne ikuiseksi. Syvät, kivuliaat halkeamat sieluissanne, niihin 

Minä kaadan ilon öljyä. Minä tuon teidät täyttymykseen ja ylitsevuotaviksi elävistä vesistä, niin 

että jokainen janoinen sielu, jonka te kohtaatte, voi juoda siitä runsaasti. Mutta tämä ei koskaan 

tapahdu, jos te vältätte Minua ja uskotte tekosyitä ja valheita, joilla vihollinen on yrittänyt 

sabotoida meidän suhdettamme.”  

” Onko teillä ystäviä, jotka ovat avioeron järkyttämiä? Ne kivun halkeamat voidaan parantaa nyt 

kerta kaikkiaan Minun rakkaudellani, jos te olette halukkaita etsimään Minua, kunnes te löydätte 

Minut, tulemaan Minun lepooni ja sallimaan ilon ja iloisuuden öljyn läpäistä haavat syvältä.” 

” Oletteko te suremassa menetettyänne rakkaanne, joka kuoli kivuliaan kuoleman syöpään? Tämä 

halkeama voidaan myös parantaa ja kun te olette täynnä ymmärtämystä ja rakkautta, niin te voitte 

vuodattaa tätä balsamia toisten haavoittuneiden päälle. Oletteko te hämmentyneitä ja pettyneitä 

epäonnistumisten vuoksi? Täyttymättömien toiveiden vuoksi? Ja kohtaamassa karun 

tulevaisuuden ilman päämäärää?”  

” Istukaa Minun kanssani. Sallikaa Minun rakkauteni ennallistaa teidän toivonne. Sallikaa Minun 

läpäistä nämä pimeät ja yksinäiset paikat Minun rakkaudellani ja Minä tulen tuomaan teidät siitä 

pois. Minä tulen johdattamaan teidät viheriäisille niityille ja virvoittavien vetten luo ja näyttämään 

teille teidän unelmienne määränpään, missä kaikki teidän lahjanne ja taitonne ja unelmanne 

tulevat manifestoitumaan, Minun voimallisen armoni työskennellessä teidän kauttanne.” 

” Minä kerron teille totuuden, ei ole liian syvää haavaa, ei liian mahdotonta unelmaa, ei 

tavoittamatonta elämää. Minä tuon teidät elämänne täyteyteen, tekemään juuri niitä asioita, joita 

varten teidät luotiin.” 

” Ja täyttämään elämänne yli villeimpien unelmienne. Ja parasta kaikesta, Minä tulen olemaan 

teidän pysyvänä kumppaninanne. Te ette tule koskaan tuntemaan olevanne yksin. Minä en 

koskaan tule hylkäämään teitä ja elämänne lopussa, ilotulitteet laukeavat, kun te ylösnousette 

Minun käsivarsilleni, mitä täydellisimpään paikkaan, jonka Minä olen luonut juuri teitä varten. 

Jälleen Minä sanon, se ylittää villeimmätkin unelmanne.” 


