
447. Jeesus puhuu Hänen Anteeksiannostaan &  

meidän suloisesta Hymystämme ja Kaipauksesta Häntä kohtaan 

MINUN ANTEEKSIANTONI & TEIDÄN HYMYNNE JA KAIPAUKSENNE MINUA KOHTAAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 27. Joulukuuta, 2016.  

( Clare ) Tunkeutukoon meidän Herramme Jeesuksen Parantava läsnäolo meihin rakkaudella, 

rakkaat Sydänasukkaat. 

Tänään kun tulin rukoushetkeen, olin kuuntelemassa Julie Trueta, näin itseni tanssimassa 

Jeesuksen kanssa muodollisissa vaatteissa, hyvin tutulla tanssilattialla. Hänen silmänsä olivat 

tulvillaan rakkautta, kun Hän piteli minua niin hyvin hellästi ja tunsin viime viikkojen stressin 

vuotavan pois minusta ja Hänen parantavan rakkautensa kiertävän kaikkialla minun sielussani ja 

ruumiissani.  

Minä tarvitsin tätä niin kipeästi, koska minua on revitty kahteen suuntaan, missiomme 

vaatimuksiin ja minun tarpeeseeni rukoilla. Ja rehellisesti – En usko, että käsittelin asian hyvin. 

Olen jälleen ollut hiukan liian huolissani maallisista asioista.  

Siispä tarpeetonta sanoa, tunsin syyllisyyttä. Ja kun tunnen syyllisyyttä, haluan juosta ja piiloutua – 

viimeinen asia, mitä haluan tehdä, on mennä lähelle Häntä. Hän osoitti tämän välittömästi.  

Herra aloitti… ”Clare, Minä olen pitänyt sinua hellästi. Sinä olet Minun Kallisarvoinen Morsiameni. 

Kuinka Minä voin ilmaista sinulle, kuinka paljon sinä olet Minun rakastamani? Enkö Minä ole 

tehnyt kaikkea, mikä on mahdollista tehdä niin? Miksi sinä pidät sinnikkäästi kiinni itseinhosta ja 

epäuskosta? Minä en vihaa sinua, Minä vaalin sinua. Minä haluan sinut takaisin Minun 

käsivarsilleni juuri nyt ja ikuisesti, turvallisesti piilotettuna Minuun, tullen ulos tanssimaan ja 

luistelemaan iloisesti ja juhlimaan muita tilaisuuksia.”  

”Minä olen väsynyt näkemään Minun Morsiameni tuhossa ja synkeydessä. Pyydän, tule takaisin 

Minun luokseni, niin että Minä voin koristella hiuksesi Hibiskuksen kukilla ja hoitaa sinun 

sotavammojasi Minun salvoillani ja leikkaushoidoillani. Ja vain nauttia sinun suloisesta hymystäsi ja 

kaipauksestasi Minua kohtaan.”  

Sitten Hän alkoi puhumaan muotokuvasta…”Näetkö Minut tässä? Juuri tässä koko Minun 

Rakkaudessani, Rakkaudessa, jota Minä näytän sinulle tässä muotokuvassa. Se on kaipausta tulla 

sinun vastaanottamaksesi. Sinä et voi sallia syyllisyytesi työntävän sinua pois Minusta enää. Ei, 

sinun täytyy omaksua Minut ja pitää Minua sydämessäsi, eikä koskaan päästää Minua 

menemään.”  

”Me olemme siirtymässä uuteen ajanjaksoon, vihkikammio ajanjaksoon. Läheisyyden aikaa, kuin ei 

koskaan sitä aikaisemmin. Mutta ennen kuin me voimme tehdä niin, sinun täytyy hyväksyä Minun 

anteeksiantoani epäonnistumisistasi ja synneistäsi. Vihollinen jatkaa sinun menneisyytesi 

muistuttamisesta sinulle ja sinun ei tule kuunnella häntä. Asiat, joita hän kaivaa esiin, ovat 

jätevedestä, mikä virtaa Helvettiin. Niitä ei voi löytää Minun sydämestäni eikä Taivaasta enää. 

Nämä asiat ovat anteeksiannettuja ja menneitä. Näetkö? Oi, Minä haluan sinun niin kovasti 

näkevän. Nämä pimeät ajat täytyy kuitata meidän suhteemme ilolla.” 

”Nyt laita pois nämä ajatukset ja syytökset kerta kaikkiaan ja kadu, kun torjut Minun kutsuni, kadu 

välittömästi ja tule takaisin. Älä viivyttele ja lisää syntiä synnin päälle. Pikemminkin ota itseäsi 

niskasta kiinni ja tule takaisin Minun odottaville, rakastaville ja anteeksi antaville käsivarsilleni, 

missä on runsaasti anteeksiantoa sinun synneillesi.” 



”Maailma on niin pimeä ja meidän rakkautemme toinen toistamme kohtaan on niin Kirkasta. Koko 

Taivas riemuitsee meidän rakkaudestamme, jopa taistelukentän keskellä. Taistelun ollessa 

kuumimmillaan, et saa antaa sen hämärtää meidän rakkauttamme toinen toistamme kohtaan.”  

”Sinä et saa hylätä iloisia aikoja sodankäynnin ajan paineen vuoksi. Pikemminkin Minä haluan 

sinun heräävän virkistyneenä joka aamu ja tulevan Minun luokseni ilossa ja nauttivan 

aamuistamme yhdessä tapaamisaikanamme, jolla Minä niin haluan nuorentaa sinua. Minä myös 

tarvitsen tätä nuorruttamista sinulta. Minä myös tarvitsen sinun hymyäsi, sinun suurta iloisuuttasi 

meidän tapaamisessamme. Minä myös tarvitsen sitä, että Minä riemuitsen siitä, kuka sinä olet 

Minulle ja että sinä välität tarpeeksi alkaaksesi päiväsi Minun käsivarsillani.” 

”Kyllä, maailma on saastainen paikka, mutta on silti salaisia paikkoja, ulottuvuuksien välisiä 

paikkoja, missä me voimme nauttia kukkivien ruusujen, syreenien, kielojen tuoksusta ja suloisista 

lintujen lauluista. Kyllä, tämä on sydämesi puutarha, mikä ei ole raunioina, kun pelkäät. 

Pikemminkin siellä ovat täydessä kukassa jokainen eksoottinen kukka ja hedelmä, kaivaten sinua 

jakamaan nämä kallisarvoiset lahjat Minun kanssani, kun me paistattelemme noiden hetkien 

kunniassa.”  

”Tule nyt, ime itseesi näitä herkkiä aromeja, maista makeita hedelmiä, silitä olentojasi, jotka 

kaipaavat päivän sinua, kun viimein olet heidän kanssaan. Tule. Tule ja huumaannu Rakkautemme 

iloista.” 

”Minun lapseni, olette olleet monissa taisteluissa ja nyt Minä haluan teidän tulevan Minun 

luokseni virkistymään. Teidän täytyy elää tasapainoista elämää. On aika sodalle ja aika rakkaudelle. 

Koska me olemme sodan ja stressin pitkitetyllä ajalla, täytyy olla vähän virkistyksen aikoja teidän 

elämissänne.”  

”Etsikää Minua sydämenne puutarhoissa. Siellä me tulemme kävelemään ja puhumaan ja Minä 

tulen lepuuttamaan teidän otsianne Minun sydämelläni. Tämä on muotokuvan takana oleva 

ajatus. Sen tarkoitus on vetää teidät pois Minun kanssani suoloiseen rauhaan ja rakastavaan 

seuraan, paikkaan, missä parantuminen voi ottaa vallan ja ennallistaa haavanne, varustaen teidät 

uusiin taisteluihin.”  

”Te olette oppineet hyvin sodankäynnin tavat. Ja nyt on aika jälleen vierailla rakkautemme 

paikassa ja syttyä uudelleen ja tulla ravituiksi meidän taivaallisen rakkautemme tarkoituksessa 

toinen toisiamme kohtaan.” 

”Tulkaa Minun luokseni tähän suloiseen paikkaan ja varautukaa entisiin iloihin, kuin myös uusiin 

ylläyksiin, mitä Minulla on teitä varten. Minä kaipaan pidellä teitä Minun sydäntäni vasten, hyväillä 

teidän hiuksianne ja kuiskata Taivaallisen Rakkauden lohdutuksia jälleen kerran korviinne.” 


