723. Jeesus sanoo…
Minä haluan teidän tulevan Morsiamiksi jälleen… Minä niin kaipaan teitä!
MINÄ HALUAN TEIDÄN TULEVAN MORSIAMIKSI JÄLLEEN… MINÄ NIIN KAIPAAN TEITÄ
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Elokuuta, 2019.
( Clare ) Herra Jeesus, Sinä olet niin romanttinen, jopa suoraan tuoreena taistelukentältä tulevan
rikkonaisen ja ruhjeilla olevan Morsiamesi kanssa. Silti Sinä kaipaat meidän seuraamme. Pyydän,
auta meitä pitämään tätä pyhänä joka päivä ja että emme salli minkään riistävän sitä meiltä.
Tämä päivä oli hyvin erityinen, Sydänasukkaat, kun Jeesus teki Itsensä näkyväksi minulle, koko
päivän ajan. Ja kun tulin rukoushetkeeni, Hän oli odottamassa minua ja oli täysin valmistautunut
tanssimaan kanssani. En nähnyt, mitä minulla oli päälläni, koska pystyin näkemään vain Hänen
valkean pukunsa ja kasvonsa. Ja minun pääni oli Hänen olkapäällään. Se on kaikki, mitä minä
halusin nähdä, Hänen kasvonsa ja katsoa Hänen silmiinsä ja nähdä kuinka syvästi Hän rakastaa
minua… minä pyörryn vain sen ajattelemisestakin.
Jeesus aloitti… ” Minä tahdon teidän, Minun Ihmiseni, palaavan olemaan Morsiamia. Minä haluan
tanssia teidän kanssanne ja nauttivan teidän hellästä katseestanne Minun silmiini. Kaikki teistä
ovat olleet hyvin kiireisiä taistelukentällä, olittepa te tietoisia siitä tai ette. Tämä on ollut
päättymättömän taistelun ja puolustautumisen ajanjakso. Te olette oppineet paljon ja olette
ottamassa sitä käyttöön. Mutta Minä en halua teidän unohtavan, kuinka kallisarvoisia ja kauniita
te olette Minulle.”
” Tulee silti olemaan päivä, kun Minä koristan teidät hienoimmilla silkkipuvuilla ja
kukkaseppeleillä… päivä, kun teidän suojelusenkelinne tulee johdattamaan teidät alttarille,
luovuttaakseen teidät Minulle, teidän ikuiselle Sulhasellenne. Voi, kuinka Minä odotan sitä päivää!
Loistava ja täynnä loistoa, Minun kihlattuni viimeinkin saapuu Minun Kotiini ollakseen Minun
kanssani ikuisesti.”
” Mutta Minä kerron tämän teille nyt muistuttaakseni teitä, että meillä ei ole vain työsuhde, vaan
romanttinen myös. Minä olen korvia myöten rakastunut teihin, Minun Morsiameni ja Minä en
halua Minun rakkauteni teitä kohtaan hämärtyvän meneillään olevilla taisteluilla. On aika Sodalle
ja on aika Rakkaudelle. Ja todella, te olette taistelleet pitkään ja kovasti vihollista vastaan.”
” Tarvitaan aikaa virkistäytymiseen ja uudelleen omistautumiseen kihlaussuhteellemme. On aikoja,
jolloin Minä haluan vain tanssia kanssanne, istua puutarhassa ja nauttia suloisesta
rakkaudestanne. Niinä kertoina, Minä myös haluan täyttää teidät Jumalallisella Suloudella ja
Minun Rakkauteni tuoksulla. Minä haluan vallata sydämenne yhä uudelleen ja vetää teidät
itselleni. Minä haluan teidän kallisarvoisen päänne lepäävän Minun rinnallani ja ottavan vastaan
rakkauden joen, joka odottaa teitä.”
” Eikö ole kirjoitettukin… ”Katso, kaunis sinä olet armaani; katso kaunis sinä olet. Kyyhkyläiset ovat
sinun huntusi takana; sinun hiuksesi ovat kuin vuohilauma, joka laskeutuu Gileadin vuorilta. Sinun
hampaasi ovat kuin lauma kerittyjä lampaita, pesosta nousseita (=vastapestyjä), kaikilla kaksoset,
ei yhtäkään karitsatonta. Kuin punainen nauha ovat sinun huulesi, ja suusi on suloinen; kuin
granaattiomena, kypsyttyään halkeileva, on sinun ohimosi huntusi takana. Kaikin (=kaikin puolin)
olet kaunis, armaani.”(Tämä on Laulujen Laulusta) Korkea Veisu 4:1-3 ja 7.
” Minulla ei ole sanoja ilmaista, kuinka kauniita ja toivottuja te olette Minulle. Minä en näe teidän
epätäydellisyyksiänne. Minä näen vain teidän rakkautenne ja omistautumisenne.”

” Tällä Maapallolla, kaikkein ihmeellisin kokemus, jonka te voitte kokea, on tulla todella
hyväksytyiksi ja syvästi rakastetuiksi sellaisina kuin te olette. Tulla ymmärretyiksi ja tunnetuiksi ja
rakastetuiksi, mitkä tahansa teidän vikanne ovatkaan. Se on teidän Jumala-muotonne, se muoto,
joka teille annettiin ennen kuin teidät lähetettiin Maapallolle, muoto, joka on peräisin Minun Isäni
Sydämestä, täydellinen kaikin tavoin, minkä Minä näen, kun te palaatte Minun luokseni ja
hyväksytte Minut puolisoksenne.”
” Kyllä, silloin teidän alkuperäinen täydellisyytenne manifestoituu, kun Minä ennallistan teidät
sellaisiksi, joiksi Minä loin teidät olemaan. Se tapahtuu Minun kauttani, sitä auttaa armojen joki,
jonka Minä kaadan teidän päällenne, että teidät ennallistetaan Taivaan puhtauteen jälleen kerran.
Sitten te olette kotona, todella kotona, palaatte maanpakolaisuudesta.”
” Kuinka Minä voin edes aloittaa selittämään teille teidän henkilönne ihanuutta, Minun
Morsiameni? Yksinkertaisesti ei ole sanoja, mutta te olette loistavaa katseltavaa, kun te palaatte
tältä Maapallolta.”
Niille teistä, jotka ovat olleet tällä Kanavalla monia vuosia, tämä on ollut hyvin pitkä taistelun
ajanjakso. Ja vastatulleet eivät ole niin hyvin juurtuneita kihlaussuhteeseen, kuin mitä he ovat.
Sota on ollut verinen ja on ollut paljon tappioita, ja te olette kestäneet urhoollisesti.”
” Mutta te ette saa unohtaa, keitä te olette Minulle, Minun Sydämeni Puoliso. Aika, jota te vietätte
Minun kanssani, sillä on monia puolia. Ne teistä, jotka ovat omaksuneet Alkuaikojen Kirkon tai
olette saaneet vihkimyksen, te ymmärrätte Minun Todellisen Läsnäoloni, Minun Ruumiini ja Vereni
mietiskelyssä, pyhitetyssä ehtoollisessa. Todella, Minä Minun Jumalallisuudessani, olen täysin
läsnä teille fyysisessä todellisuudessa. Se, mitä te havaitsette ulkoisesti olevan leipää ja viiniä,
uskon kautta te näette Minut kuten Minä todella olen, mutta leivän ja viinin muodossa.”
” Voi, kuinka Minä kaipaankaan, että te pidätte Minulle seuraa siinä. Niin monilla, joilla on tämä
kallisarvoinen lahja saatavilla, he eivät oivalla, kuinka Minä kaipaan heidän seuraansa. Teillä on
Minun läsnäoloni ylistyksessä ja kielillä rukoilemisessa, kun te sinnittelette rukoilemisessa. Teillä
on Minun läsnäoloni, kun te valitsette viisaasti laulut, jotka vievät sanomaa teidän sydäntenne
syvyyksissä ja Minun sydämeni. Teillä on Minun läsnäoloni kiitoksen annossa, kun te sydäntenne
syvyydessä oivallatte Minun loppumattoman hyvyyteni teitä kohtaan.”
” Minun Morsiameni, teillä on Minun läsnäoloni useammalla tavalla, kuin mitä te voitte luetella –
jopa siinä hiljaisessa pienessä äänessä sydämessänne, joka ohjaa teitä, koska todella Minä elän
teidän sisällänne, rakkaat.”
” Teillä on Minun läsnäoloni, kun puut kahisevat hellässä tuulahduksessa, kuin myös, kun Minun
enkelini taistelevat pahojen kanssa taivaassa ja salamat ravistelevat Maapalloa. Useammilla
tavoilla kuin mitä te voitte luetella, Minun kallisarvoiseni, Minä olen teidän kanssanne.”
” Siispä kun te varustaudutte käymään taisteluita, oppimaan hengellisestä sodankäynnistä ja
riemuvoiton saamisesta omasta lihastanne, älkää unohtako Häntä, joka on rakastunut teihin. Älkää
unohtako, että Minä vaalin ja ihailen teitä Minun Sydämeni puolisona.”
” Ja ennen kaikkea, älkää unohtako pitää Minulle seuraa ja sulkea Maailma ulkopuolelle, minne se
kuuluu, niin että meidän aikaamme yhdessä suojellaan ilman keskeytyksiä. Tuletteko tekemään
tämän Minua varten, Minun Morsiameni? Tuletteko tekemään?”
” Te ette ole yksin tässä pyrkimyksessänne; Minä tulen auttamaan teitä. Olkaa herkkiä Minun
kutsulleni ja olkaa ajantasaisesti tietoisia siitä, kuinka Saatana tulee varastamaan sen paremman

hyvän varjolla. Kyllä, teitä tullaan vastustamaan joka kerta, kun te tulette Minun lähelleni. Teitä
vastaan tullaan taistelemaan ja teidät tullaan tuomitsemaan väärän syyllisyydentunnon avulla.
Teitä tullaan kutsumaan itsekkäiksi ja itseenne keskittyneiksi, ja että te ette välitä toisten tarpeista,
jopa hienosteleviksi. Teihin tullaan kiinnittämään monia leimoja. Mutta teidän tarvitsee vain
oivaltaa, että teillä on vain Yksi Mestari, Yksi Rakkaus, Yksi Vastuu – ja se on Minun
miellyttämiseni.”
” Jos te pidätte tämän tason, Minä tulen tekemään asianmukaisen ajan sukulaisille ja muille. Älkää
antako heidän nimiensä suostutella teitä toisiin ajatuksiin. Minun tunnukseni teille on Minun
Sydämeni Rakastettu Puoliso. Se on ainoa teille asianmukainen leima.”
” Minä siunaan teidät nyt tällä armolla. Omaksukaa meidän läheinen Rakkautemme ja olkaa
heltymättömiä luodaksenne ponnisteluillanne ja suojellaksenne tätä aikaa, joka on niin
kallisarvoista, että jopa enkelit kadehtivat teitä.”

