
246. Jeesus sanoo… Älkää haavoittako Minua hylkäämällä Minun Sanani! 
Vastaanottakaa Minun Rakkauteni 

VASTAANOTTAKAA MINUN RAKKAUTENI… ÄLKÄÄ HAAVOITTAKO MINUA HYLKÄÄMÄLLÄ MINUN 
SANANI  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 4. Helmikuuta, 2016.  

( Clare ) Langetkoon päällenne Herran suloisimmat siunaukset täydellisestä liitosta Hänen kanssaan, 
kallisarvoiset Sydänasukkaat. Pyydän, laittakaa itsenne minun paikalleni ja ottakaa vastaan tämä sana 
Häneltä itsellenne. Jeesus aloitti…  

( Jeesus ) ”Oi, Minun kallisarvoinen Rakastettuni, Minun silmissäni eivät ole sinun veroisia 
tuhannetkaan universumit. Sinä olet niin rakas ja kallisarvoinen Minulle, kaikkine vikoinesi ja 
puutteinesi. Ja jotenkin sinä onnistut, Minun armollani tietenkin, tulemaan Minun luokseni ja 
tuhlaamaan rakkauttasi Minuun.” 

( Clare ) Oi, Minun Jumalani, Minun helläni, kuinka minun pieni sydänparkani palaa Sinun vuoksesi. En 
voi hallita rakkauttani, mikä on niin kuin tuhat valtamerta… Joskus myrskyisää, joskus hohtavaa ja 
tyyntä. Mutta aina syvää, niin hyvin syvää. Oi, kuinka kiitollinen olen Sinulle, kun kaadat sydämeeni 
sellaista syvällistä autuutta ja kaipuuta. Todella, Sinä olet minun kaikkeni ja tiedän, että en niin 
monesti seuraa ajatusten harhauttajia.  

( Jeesus ) ”Ja mitä ne ajatusten harhauttajat ovat Minulle…? Minä tiedän, missä sinun sydämesi on, 
jopa silloin, kun sinä et tiedä. Sinä olet virittänyt telttasi Minun Kaikkein Pyhimpääni ja Minä olen 
virittänyt Minun telttani sinun hyvin koskemattomaan rakkauteesi, jota tunnet Minua kohtaan, 
kätkettynä syvyyksiin, ja sitä ei koskaan oteta sinulta pois. Pikemminkin huipentumaan ylivertaisessa 
autuudessa ja kaiken sen täyttymyksessä, mikä merkitsee sinulle.”  

”Minun kallisarvoiseni, Minun Rakastettuni, Minä en voinut muuta, kuin antaa sinulle Taivaan 
esimakua ja kuinka hyvin paljon me vaalimme sinua yli kaiken sen, mitä voit mahdollisesti kuvitella.”  

( Jackie ) Claren kokemus Jeesuksen kanssa seuraa Hänen Viestinsä lopussa.  

( Jeesus ) ”Sinä olet kallisarvoinen, kallisarvoinen, kallisarvoinen meille. Itse sinun nimesi on suloisesti 
tuoksuva Taivaassa. Älä haavoita Minua hylkäämällä Minun sanani pois sydämestäsi. Imeytä ne 
itseesi, Minun Rakkaani. Ne merkitsevät elämää sinulle. Paljon tarvittua elämää, koska päivittäin sinua 
vähätellään ja tuomitaan syyttäjän äänillä ja nyt sinun tarvitsee tietää totuus.”   

”Oi Minun Morsiameni, kuinka kallisarvoinen sinä olet meille (Pyhälle Kolminaisuudelle ja Taivaan 
kansalaisille). Jatka ihmeellisiä ponnisteluja, joita teet Minun puolestani Minun Rakkaani. Minä olen 
hyvin tyytyväinen sinuun ja sinun kultaiseen sydämeesi Minua varten. Jatka hyvää työtä, Minun 
Rakkaani. Kyllä, sinä todellakin tulet jatkamaan aivan viimeiseen kohtalokkaaseen hetkeen asti. Minä 
hyväilen sinua nyt, Minun Morsiameni, pidellen sinua, Minun Kallisarvoinen Aarteeni, vasten Minun 
Sydäntäni ja maistellen suloisesti tuoksuvaa uhria, joka sinä olet Minulle.”  

”Pidä aarteinasi näitä sanoja, Minun Rakkaani ja pidä ne lähellä. Lue niitä uudelleen ja uudelleen, niin 
että tulet ymmärtämään, ainakin osittain, kuinka hyvin paljon sinua rakastetaan. Minun timanttini, 
Minun kauniini, Minun suloisesti tuoksuva uhrini… Amen.”  

( Clare ) No niin, minun rakkaat, kun Hän puhuu näitä sanoja minulle, ne on tarkoitettu myös teille 
jokaiselle. Hänelle me olemme kaikkein ainutlaatuisimpia aarteita, joita Hän koskaan on luonut. Koska 
vain me, meidän omilla ominaisuuksillamme, täytämme Hänessä kaipuun täydellisestä kumppanista.  



Tänä iltana lähestyin Herraa, kuten Hän lähestyy tässä kuvassa. Kävelin Hänen taakseen mieleni 
silmillä, minun hengellisessä näytössäni ja todellisuudessani ja asetin käteni Hänen alleen, sauvaan. 
Hän laittoi Hänen käsivartensa ympärilleni ja veti minut Hänen viereensä, vastauksena. Näin meidän 
vuoropuhelumme usein alkavat: tavoitan Häntä ja Hän avaa käsivartensa vastaanottaakseen minut.  

Sitten me aloimme tanssia laulujen tahtiin. Enkelit pitivät Taivaallista tanssilattiaa kallion yläpuolella ja 
me tanssimme ja tanssimme. Kun olin vastaanottanut yllä olevat sanat jo sydämeeni, pystyin 
alkamaan kohtaamaan Hänet. Jäinen, ulkokuori, joka on niin usein estänyt Hänen tunteensa minua 
kohtaan – minun riittämättömyyteni pelot – alkoi sulamaan. Aloin todella vastaanottamaan, kuinka 
Hän tuntee minua kohtaan. Aloin rentoutumaan Hänen läsnäolossaan ja sallin Hänen kaataa 
rakkauttaan minua kohtaan Hänen silmiensä kautta, Sielun ikkunoiden kautta.   

Minun rakkaat, niin usein pelkomme kohdata Hänet ja ottaa vastaan Hänen kiintymyksensä, 
perustuvat vuosien tuomitsemiseen, joita olemme kerryttäneet itseemme, Valehtelijan avulla 
tietenkin. Tämä on pääosin syy, miksi me emme voi nähdä Häntä hengessä. Hän ei ole piilossa meiltä 
– me olemme piilossa Häneltä, jäisessä pelon ja itseinhon kiinteässä lohkareessa. Tähän sääntöön on 
tietenkin poikkeuksia. Mutta uskokaa minua, tämä on alimmalla tasolla oleva ongelma, joka tulee 
tiellemme, kun Hän haluaa tuhlata Hänen puhdasta, taivaallista rakkauttaan Hänen Morsiamelleen, 
johon Hän on kokonaan syventynyt, koska hän on ainut olento, joka sopii Hänelle täydellisesti.  

Antakaa Hänen sulattaa nämä jäiset kerrokset ja vastaanottakaa sydämiimme rakkaus, joka pursuu yli 
Hänen silmistään. Ymmärtäkää, että tämä rakkaus ei vain täydennä ja paranna teitä, se myös täyttää 
meidät ylitsevuotaviksi, niin että me voimme tuoda toisille ymmärryksen siitä, keitä täsmälleen he 
ovat Jumalalle. Me tarvitsemme tätä rakkautta, Sydänasukkaat.   

Mutta maailma on raaka, happoinen ympäristö, joka jatkuvasti syö sieluamme. Meidän Herramme on 
jatkuva, kasteltu puutarha, joka kaataa voiteita ja tuoksuja korjaten sielun. Etsikää kuva Hänestä, joka 
todella liikuttaa teitä, todella koskettaa sydäntänne. Ja laittakaa itsenne kasvokkain Hänen kanssaan 
tai Hänen vierelleen ja sallikaa Hänen viimeistellä rakkaudenkaipuunne tässä elämässä. Jos olette liian 
pelokas tai epävarma tekemään tämän, yksinkertaisesti pyytäkää Häneltä... ”Herra, auta minua 
vastaanottamaan Sinun Rakkautesi.”   

( Jackie ) Jeesus siunatkoon teistä jokaisen Hänen havaittavalla Rakkaudellaan ja Läsnäolollaan. 
”Pyydän Jeesus, anna meidän tuntea Sinun Halauksesi ja Rakkautesi joka Päivä… Amen.” 


