
81. Jeesus selittää…  

Minun Morsiameni on valinnut yksin Minut… Häittemme syvempi Merkitys 

MINUN MORSIAMENI ON VALINNUT YKSIN MINUT… HÄITTEMME SYVEMPI MERKITYS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 17. Toukokuuta, 2015.  

( Clare ) Oi Herra. Mistä Sinä haluaisit puhua?  

( Jeesus ) ”Hääpäivästämme.”  

( Clare ) Todellako? Minä luulin, että se on taas työstettävänä… odottaen, sinnitellen jne.  

( Jeesus ) ”No, täytyy olla jotakin odotettavaa.”  

( Clare ) Se on totta.  

( Jeesus ) ”Ja mitä pidempi odotus, sen erityisempää sen täytyy olla.”  

( Clare ) Oi, minä tiedän, että se tulee olemaan ”kuin ei tästä maailmasta” -erityistä.  

( Jeesus ) ”Minä sanoisin niin. Tämä tulee olemaan päivä, jolloin elämäsi muuttuu jostakin 

yksittäisestä ja erityisestä joksikin ikuiseksi ja kunniakkaaksi. Se tulee olemaan huppukohta kaikille 

suunnitelmille ja unelmille, joita et edes tiennyt koskaan omaavasi. Se tulee olemaan päivä, jolloin 

otat itsellesi kunnian manttelin, joka annetaan heille, jotka ovat jättäneet itsensä ja maailman 

täysin taakseen. Se on päivä, jota Minä odotan innolla, koska tulet tuntemaan, jopa kuten sinut 

tunnetaan.”  

”Tämä tulee olemaan päivä, jolloin sinä jätät kivun, kärsimyksen, pimeyden, epäilyn ja 

masennuksen täysin taakse, kun astut elämään, jonka Minä olen aina kaivannut sinun saavan. 

Minä tunnen sinun DNA:si jokaisen osasen, Minä tiedän, mikä saa sinut tavattoman onnelliseksi ja 

toiveesi täyttymään. Minä tiedän sinun varsinaisen päämääräsi ja sinä päivänä se tulee olemaan 

sinun kaikki kaikessa. Enkelit tulevat riemuitsemaan, kun me kuljemme käytävää pitkin, meidän 

elämämme mittainen päämäärämme yhdessä on täytetty.” 

( Clare ) Herra, on käsitykseni ulkopuolella, että Sinä haluat minut ikuiseksi kumppaniksesi 

sellaisella hyvin henkilökohtaisella tavalla. Täytyy olla todella jotain ihmeellistä, mikä on mennyt 

minulta ohi Sinun viehtymyksessäsi minuun ja haluusi, että minä olen niin erityinen osa Sinun 

elämääsi.  

( Jeesus ) ”Haluatko sinä tietää, mikä se on?”  

( Clare ) Oi, ehdottomasti. 

( Jeesus ) ”On kuin Jumalallinen Osanen Minua Itseäniolisi vedetty aivan Minun povestani ja sille 

annettu vapaus lentää. Ja hän kierteli koko maailman ylhäältä alas ja tuli juosten takaisin Minun 

luokseni, haluten tulla otetuksi takaisin ylös Minuun enemmän kuin mitään muuta.” 

( Clare ) Kun Hän puhui, näin Hänen ottavan sisältä rinnastaan täydellisen pyöreän pallon 

läpikuultavaa valoa, se muistutti minua voikukasta, joka on täysin ikääntynyt läpikuultavaksi 

palloksi, jota meillä oli lapsena tapana puhaltaa ja lähettää sirotellen tuuleen. 

( Jeesus ) ”Ja aivan samalla tavalla, Minä olen suonut sinulle vapaan tahdon ja Minä olen päästänyt 

sinut menemään ja tutkimaan ja löytämään maailman ja toivottavasti tulemaan takaisin kotiin 

Minun luokseni ja elämään täällä Minun sydämessäni ikuisesti. Oi, kuinka Minä kaipaan nähdä 

Minun vaikuttavan luomakuntani palaavan, niin vapaalla tahdolla varustetun, että hän voi valita 



mitä tahansa itselleen… ja kuitenkin hän valitsee vain Minut. Ja me olemme jälleen yhdistetyt 

sellaisessa autuudessa, että se saa jopa enkelitkin laulamaan. Elämäsi kruunaava hetki on päivä, 

jolloin sinä palaat Minun luokseni ja valitset tekijäsi yli kaiken sen, mitä Hän koskaan on tehnyt. 

Siispä, elämän täyttymys on tullut täyden ympyrän ja sinä olet palannut ylistämään ja ihailemaan 

Minua ikuisesti – ja Minä en voi hillitä Minun silmiäni näkemästä sinua, Minun korviani kuulemasta 

sinua, Minun käsivarsiani pitelemästä sinua.”  

”Tiedätkö, kuinka moni menee harhaan, eikä koskaan palaa… he juuttuvat johonkin pimeään 

nurkkaan ja hiljaa hajoavat. Valo, ilo, itse elämä, joka heille oli suotu, hitaasti haihtuu, kunnes on 

vain pimeyttä jäljellä. Oi, kuinka traagista, että tämä mitä rakastetuin elämän osanen on 

menettänyt tarkoituksensa ja olemuksensa. Ja se tekee niistä, jotka palaavat Minun luokseni jopa 

kallisarvoisempia ja rakastetumpia. Oi, se on niin traaginen lopputulos niin kallisarvoiselle alulle 

elämässä.” 

”Katsohan, tämä jumalallinen elämän olemus, joka sinulle on välitetty, on niin uskomaton, niin 

ainutlaatuinen, niin yksilöllinen, että vain Minä voin havaita sen aivan kokonaisuudessaan. Vain 

Minä voin arvostaa sitä, vain Minä voin täyttää sen toiveet, vain Minulla on avain sen kohtaloon ja 

täyttymykseen – ja se itsessään on sellainen ylevä mysteeri, että se saa liikkeelle autuuden 

valtameren Minun Olemuksessani. Kyllä, sinä Minun rakkaani, Minun pikkuiseni, luot autuuden 

valtameriä, ikuisesti kieppuen ylistyksen ja kiitoksen annon tanssissa – iloa siitä, että juuri on 

elossa ja Jumalasi elävöittämä, että kaikki mitä voit tehdä, on palauttaa tämä ilo Minulle 

ylistyksessä. Ja kaikki, mitä Minä voin tehdä, on ihmetellä sinun rakkautesi suunnattomuutta, mikä 

tuo Minulle ilon kyyneleitä – sillä osa Minun omaa lihaani: liha Minun lihastani ja luu Minun 

luustani, on valinnut yli kaiken muun palata Abbansa, Isänsä, luo ja tanssia elämän ja kiitoksen 

tanssia olemuksensa lahjan vuoksi.” 

”Oi, se on niin suuri mysteeri, ettei kukaan muu paitsi Minä Itse, voin todella käsittää ja arvostaa 

sitä. Jopa kun sinun silmäparkasi menevät uupumuksesta kiinni, me tanssimme ilon tanssia – 

ikuista elämää, joka asetettiin siivilleen etsimään ja palaamaan, uimaan vastavirtaan ja palaamaan 

syntymäpaikalleen, ainoaan paikkaan, mikä koskaan voisi tyydyttää häntä. Ja Minä olen odottanut, 

odottanut ja odottanut… ja viimein tulee yksi pomppien Taivaan peltojen poikki, etsien 

syntymäpaikkaansa Minun povessani.” 

”Oi Clare, ei ole sanoja kuvaamaan iloa, jota Minä tunnen, kun Minun aivan Oma lihani ja luuni 

palaavat takaisin! Tämä on osa suurta perheen mysteeriä, se on elämän tarkoituksen 

mikrokosmos. Tässä Minä olen, Isä, antaen elämän siemenen, vapauden valita ikuisuus Minun 

kanssani – tai kadotus. Vapaus elää valheessa tai totuudessa. Oi, mitä ihmeellisiä ja yleviä asioita 

on ihmiskunnalla vielä ymmärrettävänä! Ja Taivaassa se tulee todellisuudeksi ja tulet saamaan 

tarvittavaa oivallusta ymmärtää tämä suuri Luomisen Mysteeri ja miksi Minä olen suunnitellut, 

että jokaisen miehen tulisi saada täydellistymä naisessa ja yhdessä heidän tulisi tuottaa 

jälkeläisiä.” 

”Tässä Minä olen antanut sinulle vain ymmärtämyksen siemenen, ohikiitävän katsauksen elämän 

kiertoon, kuten Minä suunnittelin sen ja sen kaikkein Kunniakkaimman lopputuloksen. Nyt Minä 

haluan sinun mietiskelevän näitä syvällisiä elämän elementtejä, sen mielessäsi olevan tiedon 

mukaan, että omasi on pian tulossa täydellistymiseen Minun käsivarsillani, koko ikuisuudeksi. 

Tämä on vaalittavaksi ja syvällisesti pohdittavaksi. Minä siunaan teidät nyt Minun 

loppumattomalla kiintymykselläni joka ikistä kohtaan. Pyydän, jatkakaa maailman 

hylkäämisessänne, sillä hyvin pian te tulette saapumaan lopulliseen määränpäähänne.” 


