
184. MINÄ RIEMUITSEN SINUSTA LAULAMALLA &  

TANSSIMALLA… SINÄ OLET NIIN IHANA 

Jeesus sanoo… Minä riemuitsen sinusta Laulamalla & Tanssimalla Sinä olet niin IHANA! 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Marraskuuta, 2015. 

( Clare ) Herramme siunaus ja kallisarvoinen Rakkaus on luonamme, Sydänasukkaat. Hän antoi meille 

kauniin viestin tänä iltana. Kun olin odottamassa, kuulin sanan ” ihana ”- kaksi tai kolme kertaa 

toistettuna.  

Jeesus aloitti… ” Tämä koskee sitä, kuinka ihania sinä ja kaikki Minun omistautuneet Morsiameni ovat. 

Yksinkertaisesti ihania. Kuten laulu sanoo, ” Ihana Neuvonantaja, Rauhan Prinssi, heijastaen suurta, 

joka on  MINÄ OLEN. ” Te olette kaikki isiä ja äitejä tarvitseville. Kaikki ne ihanat ominaisuudet, joista 

Terry ( MacAlmon ) laulaa, manifestoituvat Minun Morsiamissani erilaisina määrinä. ” 

” Kun viettää aikaa jonkun kanssa, ajatellen heitä, eläen heidän kanssaan, muuttuu juuri heidän 

kaltaisekseen. Siksi Minä sanoin Ihana. Minun Morsianteni ominaisuudet heijastavat sitä, kuka on 

asumassa heidän talossaan, heidän teltassaan. Todellakin – Minä olen, ja sen seurauksena, jokainen 

teistä täyden tähtitaivaan jalokivistä heijastaa Minua eri tavalla kutsumustenne mukaan. Eikö se olekin 

ihanaa? Minusta se on. ” 

” Suurella ihmisyyden merellä on valoja… muutama täällä, muutama siellä. Suuret välimatkat erottavat 

niitä, joskus on pieniä ryhmiä, jossa he tukevat toinen toisiaan, aivan kuten te teette täällä. ” 

” Mutta, kun katson ihmiskuntaa, Minä näen enimmäkseen pimeyttä; jotkut ovat vielä käveleviä 

kuolleita hengellisesti. Voi, niin monia – liian monia laskettavaksi. Ja minä kaipaan löytää valoja ja 

heitä, jotka kaipaavat tulla valoiksi, että Minä voisin asuttaa heidät täysin ja olla siunaus kaikkialla. Siksi 

Minä sanon ”ihana.”. ” 

” Siksi Minä laulan sinulle jopa niin kuin on kirjoitettu… ” Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi, 

sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, hän sinusta 

riemulla riemuitsee.” Sefanja 3:17.   

( Clare ) Kyllä, Herra niin monta kertaa minä kuulen Sinun laulavan sitä laulua, mitä minä laulan, paitsi, 

että Sinä laulat sitä minulle. Minä en tohdi uskoa sellaisia asioita itsestäni.  

( Jeesus ) ” Miksi et? Minä uskon niihin. Minä laulan niitä sinulle sen edistymisen vuoksi, jota olet 

saavuttanut Minuun tukeutumisessa. Minä riemuitsen sinusta laulamalla, Clare. Pyydän, älä epäile 

Minua. ”  

( Clare ) Olen pahoillani, Herra.  

( Jeesus ) ” Voi, epäily estää niin monia ihania asioita, mitä Minä haluan ilmaista Minun Morsiamilleni. 

Nöyryyden kääreiden pitäminen on todella tuloksetonta. Ylpeys tulee aina jostain, olipa sielu kuinka 

valpas hyvänsä. Sinun ei tarvitse huolestua liian paljon itsesi nöyrryttämisestä, kunnes näet jonkun 

yrittävän ottaa sinusta vallan. ” 

 ” Minä aidosti pidin, kun lauloit lauluja Minun näkökulmastani. Minä rakastan niitä lauluja, kuinka sinä 

olet välittänyt Minun hellyyteni muille. Kyllä, ne ovat hyvin, hyvin erityisiä Minulle. ” 

( Clare ) Auts, Herra, se on herkkä kohta juuri nyt.  

( Jeesus ) ” Minä tiedän. ” 

( Clare ) Tulin todella hiljaiseksi. Sydämeeni alkoi koskemaan ja kyyneleet täyttivät silmäni, kaikki se, 

koska minä todella kaipaan laulamista ja musiikkia. Ja Hän, tietenkin, luki sydäntäni. 



( Jeesus ) ” Clare, ei ole aika vielä. ” Hän kuiskasi, ” Mutta Minä lupaan sinulle, että sinun aikasi tulee. ” 

( Clare ) Minä aloin itkemään. Kaipaan musiikkia niin paljon. Se on hassua – minä kuvittelin 

elämäntyyliä, eläen kaukaisilla vuorilla pienessä, vatimattomassa studiossa ja asustaen katsellen 

kanjoniin. Viettäen elämää rukoillen, kirjoittaen lauluja, patikoiden vuorten harjanteilla ja rehevissä 

saniaislaaksoissa. Kyllä, minulla todella on unelma. Vaikka luulen, että minut on taidettu vapauttaa 

unelmista, koska minä rakastan sitä mitä minä teen nyt YouTubessa. Luulenpa, että puijasin itseäni, 

koska sydämessäni on vielä muitakin asioita, jotka ovat vielä hoksattavissa. 

( Jeesus ) ” Voi, kyllä, Minun Rakkaani, Minä tiedän sinun unelmasi ja sinä tiedät niiden luojan. Mikään, 

mitä tuumit, ei ole pelkästään sinun, me olemme liian läheisiä. Minä olen laittanut ne unelmat 

sydämeesi myöhempiä päiviä varten, niillä on vielä aikansa. Eikä Taivaaseennostolla ole mitään 

vaikutusta niihin unelmiin, joten laita pois mielestäsi se ajatus! Kaikki te, Minun Morsiameni. ” 

 ” Sinähän tiedät, että Minä tiedän jo, kuinka sinä tulet reagoimaan tähän, ennen kuin reagoitkaan, 

eikö totta? Siksi Minä pyydän sinua – laita pois mielestäsi sellaiset ajatukset, että Taivaaseennosto 

häiritsisi sinun unelmiasi, koska Minä tiedän, että te kaikki ajattelette sitä… ”  

( Clare ) Kyllä, minä olen jo tottunut siihen, melkein. Joskus minä teeskentelen pystyväni sujauttamaan 

sen ohi Sinun huomaamattasi, Herra, mutta minä tiedän paremmin.  

( Jeesus ) ” Minun hellä puolisoni, sinä olet nähnyt studion. Kyllä, sinulla on visio siitä, Clare, se on sama 

kuin Minulla on. Juuri tarkalleen, ylhäällä kallioilla, kohti villiä kanjonia, juuri metsärajalla lintuineen, 

jotka laskeutuvat heti ulkopuolelle oksille ” sirkuttelemaan ” kuten sinä sanoisit. Kaikki sinun lempi 

otuksesi ikkunan ulkopuolella: hirvet ja peurat, leijonat ja karhut, joista kaikista voi nauttia niiden 

luonnollisessa ympäristössä. Kyllä, Minun Rakkaani, se visio on todellinen… ja jos se viipyy, odota sitä. ” 

” Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, 

odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. ” Habakuk 2:3. 

( Clare ) Herra, sinä tiedät, että on heitä, jotka arvostelisivat minua Pyhien Kirjoitusten käyttämisestä 

tässä, kun itse asiassa Sinä viittasit johonkin muuhun, kun se kirjoitettiin.  

( Jeesus ) ” Mitä? Eikö Minun sallita toistavan itseäni?? Voi, sinun täytyy kertoa heille! Minulla on 

Minun Isäni lupa Taivaasta toistaa Itseäni. Niin paljon kuin haluan, muuten. ” 

( Clare ) Minä nauroin ja sanoin… ” Entä jos he eivät usko minua? ”  

( Jeesus ) ” No niin, sitten se on heidän suuri epäonnensa, koska Minä siteeraan Pyhiä Kirjoituksia 

monille Minun Ihmisistäni rohkaisuksi. Heiltä puuttuu uskon rakentaja. ” 

( Clare ) Sinä olet hassu, Herra. 

( Jeesus ) ” Minä olen myös vakava ja se on heidän suuri menetyksensä, että Minä en voi puhua heille 

henkilökohtaisella tasolla Pyhistä Kirjoituksista. Minä olen tehnyt sitä kaikkien Minun Ihmisten kanssa, 

kaikkina aikoina. ” 

( Clare ) Siis, miten tulkitsen tämän… ” Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia 

ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä? ” Toinen Pietarin kirje 1:20. 

( Jeesus ) ” Lukemalla loput Pyhistä Kirjoituksista? Voi, Minä jatkan sanomalla ” Sillä ei koskaan ole 

mitään profetiaa ole tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat 

puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. ”.” 

 ” Ja katsohan, Minä puhun tämän sinulle henkilökohtaisesti. Se on tuoretta, Minusta. Ja kuten sanoin, 

Minulla on lupa toistaa Itseäni. ” 



” Voi, Clare, Minä olen niin väsynyt, että ihmiset laittavat Minut tiettyihin kaavoihin, laatikoihin. Siksi 

Minä olen ihmisten uskontoja vastaan ja sitä tapaa kohtaan, jolla sitä manipuloidaan mielipiteellä. Ja se 

mielipide yleensä suojelee jonkin tyyppistä omaa etua. Aina se päättyy kaavamaisen ajattelun 

laatikoiden kanjoniin, umpikujaan. Mutta, kun palaan, Minä tulen ennallistamaan uskon sen 

puhtaaseen muotoonsa ja manipulointia ei tulla sallimaan. Pelkäänpä, että sinun täytyy odottaa siihen 

asti, että saat jonkinlaisen rauhan ja hiljaisuuden toisinajattelijoiltasi. ” 

” Mutta siihen asti, Minä haluan sinun luottavan Minuun, Clare. Vaikka se pieni pala Taivasta viipyy, 

Minulla on se Minun Sydämessäni, että rakennan sen sinulle. ” 

” No niin, palaan siihen, mitä Minä olin sanomassa. Minun Morsiameni, Minä laulan teille, jos te 

haluatte sitä. Kyllä, hellästi ja riemukkaasti Minä laulan teille. Tässä pimeässä ihmisyyden meressä, te 

olette Minun kukkuloille asetetut valoni. Sillä aikaa, kun muu maailma riemuitsee materiaalisista 

omistuksista, mitä he voivat hankkia, te riemuitsette Minun hankkimisestani. Tiedättekö te, kuinka 

ihanaksi se saa Minut tuntemaan Itseni? ” 

” Minun rakkaat, kuvitelkaa katsovanne laaksoon, joka on täynnä asumuksia ja koko laaksossa ei ole 

yhtään tulta tai valoa. Kaikkialla on täydellistä pimeyttä. Kuvitelkaa, kävelevänne sen laakson läpi ja 

katsovanne jokaiseen telttaan ja taloon ja näkevänne vain pimeyttä. Ja, kun jatkatte matkaanne, 

sydämenne alkaa kaivata valoa, mutta jälleen talo talon ja talon jälkeen, ei mitään muuta kuin 

pimeyttä. Sitten tulette pienen hökkelin tykö, ja sisällä on henkilö lukemassa Minun Sanaani 

kynttilänvalossa ja pohdiskelemassa, kuinka ihmeellinen Jumala onkaan. Siispä, kun vihdoin löydätte 

hänet, mitä arvelette Minun tekevän? ” 

( Clare ) Menet sisään ja syöt päivällistä hänen kanssaan? 

( Jeesus ) ” Täsmälleen! Minä iloisesti koputtaisin ovelle ja tiedustelisin, että saisinko tulla sisään. Ja 

hän iloisesti vastasi, ” Minä olen odottanut sinua, Herra! ”. ” 

” Mutta sitten kuvittele… Jotkut istuvat lampun valossa opiskelemassa. Sitten Minä kutsun heitä, ” 

Minä olen niin iloinen, että te opiskelette Minun Sanaani ja kiitätte Minua kaikesta, mitä Minä olen 

tehnyt teidän vuoksenne! Voimmeko puhua? Voinko laulaa teille? Voinko tanssia kanssanne? Se on 

Pyhissä Kirjoituksissa… ”. ” 

” Ja he mulkaisevat ja sanovat… ” Jumala ei tee sellaisia asioita ihmisten kanssa. Jeesuksen nimessä, 

mene matkoihisi sinä vainajahenki! ” Ja sitten he läimäyttävät oven kasvoilleni… ” 

” Kuitenkin Minä olen sanonut, Sefanja 3:17:ssa, ” Hän sinusta riemulla riemuitsee ”, mikä 

sananmukaisesti tarkoittaa… ” Tanssii, hyppelee, loikkii, ja pyörii ympäriinsä ilossa. ” Minä tanssin ilon 

huutojen kera sinulle! ”  

” Clare, voitko kuvitella, miltä Minusta tuntuu, kun Minut käännytetään pois? Ja mikä vielä pahempaa, 

on se, että tämä opetus leviää tältä erehtyneeltä sielulta ja estää muita olemasta vapaasti Minun 

kanssani. Ja he, jotka puolustavat Minun oikeuttani tehdä näitä asioita, heitä vainotaan, kuten sinua 

vainotaan. Siispä, katsohan, kun löydän sielun, joka ei vain opiskele Minun Sanaani, vaan kutsuu Minut 

sisään juhlimaan – Voi, se on ihanaa, todella, ihanaa Minulle. ”  

( Clare ) Minä luulen nyt ymmärtäväni Mitä sanot, Herra. 

( Jeesus ) ” Minä sanon sinulle tämän, Minun Rakkaani – jatka sitä mitä teet. Sinä tuot Minulle suurta 

iloa, ja Morsiamet tällä kanavalla, jotka ovat kuunnelleet Minun ääntäni, ovat ” ihania ” Minulle… 

koska Minulla on lupa asustaa täydemmin heissä, kuin heissä, jotka ovat käännyttäneet Minut pois. ” 


