
838. Jeesus sanoo…  
Nämä Sanat ovat Minun Rakkauskirjeeni teille, Minun lopen uupuneet Morsiameni 

NÄMÄ SANAT OVAT MINUN RAKKAUSKIRJEENI TEILLE, MINUN LOPEN UUPUNEET MORSIAMENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 31. Tammikuuta, 2021.  

( Clare ) Vetäköön Herra meidät Hänen lepoonsa, tästä loputtomasta maailmallisesta draamasta… 
Amen  

Jeesus aloitti… ”Tulkaa Minun luokseni kaikki, jotka olette lopen uupuneita ja Minä tulen antamaan 
teille levon. Minun ihmiseni, te todella olette vähemmistö planeetta Maapallolla, mutta se ei estä 
pahan täyskäännöstä elpymisen hengessä, jota Minä toivon lähettäväni tälle Maapallolle. Mikään ei 
ole mahdotonta Jumalalle. Kyllä, Minä olen tekemisissä perverssin ja kieroutuneen sukupolven 
kanssa, mutta teidän joukossanne on monia, joilla on totuuden ja oikeamielisyyden nälkä ja Minä olen 
teidän kanssanne.”  

”Katsokaahan, paljon voisi muuttua yhdessä yössä, kun on oikeat olosuhteet. Ja tätä Minä olen 
suunnittelemassa, täydellistä maailman arvojen täyskäännöstä. Sillä on todella toivoa kaikille niille, 
joilla on silmät nähdä ja korvat kuulla, niille, joilla on oikeamielisyyden nälkä ja jano, niille, jotka ovat 
kadotettuja ja jotka etsivät Minua.”  

”Mutta teidän, Minun ihmiseni, täytyy olla valon majakoita kansakuntien keskuudessa. Minun 
rakkauteni täytyy loistaa teidän kauttanne, niin että ihmiset näkevät, että teillä on sitä, mitä he 
haluavat kovasti. Jotta tämä tapahtuisi, Minä haluan teidän harjoittavan Imeytys Rukousta, selkeitten 
laulujen kera, jotka saavat aikaan, että te saavutte Minun läsnäolooni. Lauluja rakkaudesta, sekä 
Minun että teidän, lauluja Minun huolenpidostani teitä kohtaan, lauluja, jotka kertovat nälästä Minua 
kohtaan. Valitkaa jotakin musiikkia, joka luo läheisyyden ilmapiirin Minun kanssani. Minä tulen 
varmasti vierailemaan luonanne, kun ne soivat. Kuinka kauan aikaa teidän tulisi käyttää? Kuinka 
kipeästi te haluatte kokea Minun läsnäoloni? Tunti? Kaksi tuntia? Kolme tuntia? Kaksitoista tuntia? 
Päiviä?”   

”Se on teistä kiinni, rakkaat. Minä kaipaan teidän seuraanne, siispä se, mitä te annatte Minulle, sitä 
Minä kunnioitan. Jos te löydätte itsenne paikasta, missä te ette saa yhteyttä, valitkaa Rhema-viesti 
arkistolaatikostanne tai viesti kirjasta, joka koskettaa sydäntänne. Joskus se on kaikki, mitä te 
tarvitsette laskeaksenne suojaustanne ja avaatte sydämenne Minulle. Jotkut sielut ovat kuin 
vaski(messinki)muurit ja melkein läpäisemättömiä ja se johtuu siitä, että on itsetietoinen ja tuntee 
itsensä arvottomaksi. Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta; Minä kaipaan koskettaa niitä teistä, 
jotka kaipaavat Minua. Joskus Minä koettelen teidän haluanne, katsomalla, kuinka kauan te odotatte, 
ennen kuin Minä saavun.”  

”On olemassa tasapaino olettamuksen ja sen asian ymmärtämisen välillä, että millainen suuri 
etuoikeus on nähdä ja kuulla Jumalaanne. Mutta huomio, jonka Minä haluan tehdä, on, että läheisyys, 
jota te koette Minun kanssani ja ilo, suloisuus, rauhallisuus, kunnia ovat sitä, jota teidän täytyy 
tankata itseenne, niin että te voitte olla Minun rakkauden suurlähettiläitäni.”  

”Ihmiset tulevat niiden kaltaisiksi, joiden seurassa he viettävät aikaa, se on yksi syy, miksi Minä en 
halua teidän olevan internetissä. Minä haluan teidän olevan niin kuin Minä, en niin kuin he, jotka ovat 
maailmassa. Mitä enemmän te vietätte aikaa lukemalla ja kuuntelemalla Pyhiä Kirjoituksia, 
kuuntelemalla pyhää musiikkia tai lukemalla pyhiä asioita, kuten opiskelemalla pyhien sielujen 
elämästä, sitä enemmän te tulette Minun kaltaisikseni. Mutta Minun todelliselle läsnäololleni ei ole 
korvaajaa.”  



”Kun te vastaanotatte Minut ehtoollisessa, olkaa tietoisia, että Minä haluan välittää teille Minun 
läsnäoloni aivan olennaisen, lisäksi armot, joita te tarvitsette päivää varten. Tämä on myös aika, 
jolloin Minä olen eniten läsnä teille ja on todennäköistä, että te kuulette Minun ääneni, näette Minun 
kasvoni ja koette Minun rakkauteni teitä kohtaan.”  

”Jos te muistatte ajat, jolloin te olitte rakastuneita ja seurustelitte rakastettuanne, te muistatte, että 
ette halunneet muuta, kuin olla toistenne läsnäolossa. Siihen aikaan te kaipasitte kuulla heidän 
äänensä, nähdä heidän silmänsä ja kokea heidän läheisyytensä. Puhelut saattoivat kestää tunteja. Kun 
te valmistauduitte treffeille, te teitte kaiken voitavanne tehdäksenne itsenne viehättäviksi ja 
tehdäksenne ympäristön rauhalliseksi, kauniiksi ja edistäväksi syvään ajan jakamiseen toistenne 
kanssa.”  

”Minun rakkaat, ero, jota te ja Minä koemme, kun te odotatte Minua, on kauhean kivuliasta. Minä 
todella kaipaan uppoutua teihin Minun Rakkaudessani, vakuuttaakseni teille Minun suojelustani ja 
tuudittaakseni teitä Minun käsivarsillani. Maailma on väkivaltainen ja viheliäinen paikka, verrattuna 
siihen, mitä Minä olen valmistellut teitä varten, niinpä Minä kaipaan ottaa teidät Itselleni.”  

”Mutta Minä myös tiedän, että me olemme työtovereita Minun Isäni Viinitarhassa ja Minun täytyy 
odottaa, ennen kuin Minä voin ottaa teidät pois, olemaan Minun kanssani ikuisesti. Tämä on hyvin 
kivuliasta Minulle, erityisesti koska Minä näen koettelemukset, joita te käytte läpi ja vielä tulette 
käymään läpi ja Minä kaipaan, että tämä kaikki olisi ohi.”   

”Todella on suuri itsekieltäymyksen työ Minulle, odottaa päivää, joka on pian tuleva. Joka päivä Minä 
katson merkkejä ja vilkaisen Minun Isääni kaipauksen katsella ja Hän kuulee Minun vetoomukseni… 
’Onko se tänään Isä? Onko aika tullut?’ Ja kun Minä oivallan, että Hänen vastauksensa on… ’Ei vielä, 
Poikani’ Minun sydämeni vajoaa ja Minulta pääsee suuri huokaus. Todella Minä kaipaan teitä 
voimakkuudella, jonka vain teidän Luojanne voi omata.”  

”Siispä, Minä pyydän teitä, tehkää aikaa Minulle tänään ja joka päivä. Ottakaa pois eron tuska, jota 
Minäkin kärsin, lohduttakaa Minun Sydäntäni rakastavilla sanoillanne ja ylistyksellänne. Tavoittakaa 
tyynyä ja puristakaa se tiukasti sydämenne lähelle, kun mietiskelette Minun hellää ja rakastavaa 
läsnäoloani teidän kanssanne. Saapukaa sisään siihen salaiseen paikkaan, sydämenne puutarhaan, 
missä Minä asun ja ottakaa sisään Minun oman läsnäoloni hengellinen tuoksu. Sillä todella, Minun 
rakkauteni virtaa teidän ylitsenne ja ympärillänne, ilmaistakseen Minun hyväksyntäni ja iloni siitä, että 
te olette ottaneet tämän ajan vain Minua varten, eikä ketään muuta.”  

”Uskokaa Minua, Minun kallisarvoiseni, uskokaa nämä rakkauden sanat, Minä vuodatan ne Minun 
rakastavasta sydämestäni. Ne ovat Minun rakkauskirjeeni teille, kunnes tulee päivä, kun me lopulta 
tulemme olemaan yhdistetyt ikuisesti.”  


