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JEESUS PUHUU USKONNOLLISESTA HERÄTYKSESTÄ & TANSSILATTIOISTA PILVISSÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Lokakuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minun kallisarvoiset, kallisarvoiset Morsiameni – kuinka Minä olen kaivannut 

meidän yhteistä tapaamisaikaamme. Minä kaipaan pidellä teitä jälleen kerran Minun Käsivarsillani 

ja pyörähdellä ympäri Taivaallisia tanssilattioita teidän kanssanne. Tiedättekö te, että Minun 

enkelini rakentavat nämä tanssilattiat pilviin ja pitävät niitä pystyssä vain siitä etuoikeudesta, että 

saavat nähdä Minut niin täysin onnellisena, pidellen Minun Morsiantani?”  

”Voi, kuinka onnellisia ja ylennettyjä he ovat nähdessään ilon, jota Minä johdan teistä, Minun 

Morsiameni. Pyydän, valmistelkaa sydämenne olemaan tässä salaisessa paikassa Minun kanssani, 

tanssien ja ylistäen sydämemme kyllyydestä. Valmistelkaa sydämenne romanttista taukoa varten, 

poissa välttämättömyyksistä ja uuvuttavista sodista, joita te olette käyneet läpi hiljakkoin.”  

”Paljon on varmistettu sinun uhraustesi ja ympäri maailmaa olevien Morsianten uhrausten 

perusteella. He ovat huutaneet kyynelillä Minua apuun väliintuloon ja Minun Isäni on kuullut 

heidän itkunsa, yhdistettynä sinun itkuusi, kun te kohotatte maailmaa ja valmistelette sen 

uskonnollista herätystä varten.”  

( Clare ) Herra, jotkut ovat valittaneet minulle, että Sinä sanoit, että ennen Taivaaseennostoa ei 

olisi herätystä – luulen, että kaksi vuotta sitten. Ja minä yritin selittää heille, että se on riippuvaista 

Taivaaseennoston ajoituksesta. Mutta, ehkä Sinä voit selittää sen paremmin kuin minä voin? 

( Jeesus ) ”Se on oikein. Minä sanoin niin, koska Minä en odottanut sen tason katumusta, jonka 

Amerikkalaiset ovat omaksuneet – enkä Minä myöskään odottanut, että Taivaaseennostoa 

viivästytetään. Clare, niin paljon tuli päätettäväksi niiden kuukausien aikana ja monien sydämet 

kylmenivät. Mutta he vastasivat armoon. Ja Minun Isäni ei vain lykännyt Taivaaseennostoa, vaan 

uskonnollinen herääminen tulee myöskin.”  

( Clare ) Jeesus, jotkut sanovat, että he tiesivät tämän jo, ennen kuin Sinä annoit meille lisää armoa 

ja lisää aikaa – ja viivästymistä pidennettiin. Ja minä en ymmärrä, miksi meitä pidettiin 

pimennossa?  

( Jeesus ) ”Haluaisitko sinä todella tietää, Clare? Haluaisitko sinä todella tietää?”  

( Clare ) Hmmm… tuleeko se koskemaan?  

( Jeesus ) ”Ei, ei ollenkaan. Minä olen kutsunut teidät olemaan Minun sydämeni sotureita. 

Sotureita ja kumppaneita. Minä olen kutsunut teidät jakamaan maailman traagiset ja puutteelliset 

seuraukset ja sen vaikutukset Minun Sydämeeni. Minä olen kutsunut teidät vastaamaan Minun 

kyyneliini ja pitämään Minulle seuraa, kun Minä hoidan lapsikaupan tuskia, materialismia, joka 

hautaa Minun syntymäni roskapinoihin joka Joulu. Ostoskeskukset ovat sunnuntaisin täynnä ja 

kirkot ovat tyhjiä. Minä olen kutsunut teidät jakamaan Minun kaikkein läheisimmät tunteeni 

Minun luomakuntaani kohtaan.” 

”Jotkut Minun Profeetoistani näkevät kaukaa, eivätkä ole tietoisia siitä, mitä kamppailuita Minun 

täytyy kestää päivä päivän perään, hyvin lähetä piti tilanteita. Ja Minä etsin heitä, jotka tulevat 

pitämään seuraa Minun kipeälle sydämelleni. Ja saanko Minä muistuttaa sinua, että monet 

profeetat sanoivat, että herätykseen ei olisi enää aikaa, koska he myös jakavat Minun tuskani.” 



”Kuitenkin joillakin on tietty tunne, että armo tulee saamaan riemuvoiton ja että me 

tulemmeselviämään näistä vuosista tarpeeksi pitkälle, nähdäksemme yhden suuren Armon 

liikkeen Maapallolla. Ja myös se on oikein. Mutta sitä ei voiteta vain tietämällä. Mieluummin, se 

saavutetaan periksiantamattomuudella; sinnikkäitä ovat he, jotka kuulevat Minun Sydämeni itkun 

ja näkevät, kuinka tuskallisen lähelle me olemme tulleet lopullista Päivää.”   

”Me olemme tulleet hyvin, hyvin lähelle. Lähemmäksi kuin kukaan teistä voi kuvitella. Jos ei olisi 

ollut Minun Isäni väliintuloa, kukaan teistä ei olisi täällä nyt. Niin hyvin traagisen lähellä. Ja niillä 

kerroilla, jolloin te olette paastonneet, rukoilleet ja apuun huutaneet Armoa, niillä on ollut 

vaikutuksensa.”  

”Minun Rakkaani, jokaisella Ruumiinosalla on oma tehtävänsä ja Sydänasukkaat ovat alttiina ylä- ja 

alamäille ja viiltäville kivuille, joita Minun täytyy kestää ihmiskunnan kiittämättömyydestä. Ei vain 

jokainen kristitty sovi eri tavalla Minun Ruumiiseeni, vaan myöskin Minun Profeettani. Jokaisella 

on toimeksiantonsa; jokaiselle on tehty tiettäväksi heidän asemaansa sopivat uudet paljastukset 

vaikeassa tilanteessa.”  

”Mutta Minun Sydämeni profeetat selviävät tuhannesta kuolemasta, kun he havaitsevat tuskan, 

jota Minä kestän päivittäin. He näkevät Maapallon ympärillä olevan epätoivon syvän pimeyden ja 

kuinka Minä reagoin siihen, kuinka Minä kutsun rukoilemaan, että ehkäistään kuolevien sielujen 

haju.”  

”Ja monta kertaa heidän rukouksensa kääntävät kelloa taaksepäin. Älä anna kenenkään ihmisen 

mielipiteen pidätellä sinua kutsumuksestasi. Sinä tiedät, mitä Minä olen kertonut sinulle. Sinä 

tiedät, mitä sinä ja muut Sydänasukkaat ovat nähneet ja tunteneet Minun läsnäolossani.”  

”Tämä on sinun asemasi Minun sydämessäni, huutaa apuun ja esirukoilla kaikkein 

toivottomimpien tapausten puolesta. Sinä olet pidellyt Minua, kun Minä itkin, olet pitänyt vahtia, 

kun tunsit Minun sieluni puutteen. Kun Minun täytyy vastata heille, jotka makaavat raunioissa 

maanjäristysten jälkeen ja heille, jotka ovat menettäneet kaiken rajuissa hurrikaaneissa. Ja heille, 

jotka yhä odottavat maiden rajoilla, eikä heillä ole mitään paikkaa missä aloittaa elämänsä 

uudelleen. Ja tuskien lista, jota Minä käyn läpi päivittäin, käy yli ihmisymmärryksen.”  

”Mutta te, Minun uskolliset Morsiameni, olette pitäneet Minulle seuraa Minun kaikkein 

lohduttomimmilla hetkilläni ja nyt Minä toivon vierailevani teidän luonanne Minun läsnäoloni 

lohdulla ja hellällä rakkaudellani teitä kohtaan. Te olette pitäneet Minulle seuraa läpi monien 

tuskien ja Minä toivon, antavani teidän sieluillenne helpotusta ja iloa. Siispä, älkää olko 

peloissanne hyväksyä kutsua tanssia Minun kanssani; se on Minun tapani ilahduttaa teitä, kaiken 

sen puolesta, mistä te olette luopuneet Minun puolestani.”  

”Täytyy olla aika järjestyä uudelleen, löytää viattomia iloja kumppanuudessanne Jumalanne 

kanssa. Vastaanottaa ja uudistaa sydämiänne, valmistellen teitä uusiin toimeksiantoihin ja 

haasteisiin – iloisiin, luoviin, asioihin, joita sydämenne kaipaavat, mutta jotka ovat olleet teidän 

ulottumattomissanne niin kauan.”  

”Nämä todella ovat unelmien vapauttamisen ja menestyksen varustamisen päiviä. Te ette koskaan 

tule olemaan täysin vapaita, ilman että vihollinen on näykkimässä kantapäillänne. Kuitenkin, kun 

te olette kypsyneet, te olette oppineet monia asioita myöskin heidän pysäyttämisestään.” 

”Siksi Minä olen niin tyytyväinen teihin ja kaipaan ottaa teidät Minun käsivarsilleni ja pyörittää 

teitä ympäri lattiaa, kauniissa tanssisaleissa, jotka on luotu vain meidän mielihyväämme varten.” 



 ”Minä ymmärrän hyvin teidän kamppailunne häiriötekijöineen. Armeijoittain pieniä demoneita 

piirittää tavoitellen teitä, kaikella mitä heillä on, että he voisivat ajaa teidät pois päämäärästänne. 

Teidän täytyy olla viisaampia, voimakkaampia ja tottelevaisempia, Minun Rakkaat, kukistaaksenne 

nämä inhottavat olennot. Kuten te hyvin tiedätte, he käyttävät teidän omia luonteitanne teitä 

vastaan, varastaakseen päiväkausia aikaa pois missioistanne. Te ette saa sallia tätä, Minun 

Kallisarvoiseni – ja kun Minä tanssin teidän kanssanne, Minä välitän viisautta ja voimaa olla 

kurinalaisempia ja päästä yli näistä.”  

”Kun te rakastutte Minuun syvemmin, te menetätte enemmän ja enemmän omapäisyyttänne – 

mikä on juuri se, mitä demonit käyttävät suistaakseen teidät raiteiltanne. Te kaipaatte enemmän 

ja enemmän täyttää Minun toiveitani teille tänä päivänä ja te tulette saamaan riemuvoiton näistä 

olennoista, sen ansiosta, että te rakastatte Minua.”  

”Siispä, tämä on vuodenaika, jolloin vapauttaa kallisarvoisia hengellisiä armoja ja pitkiä, viipyileviä 

elävien vesin juomia Minun Ilon Sydämestäni, kun me asumme yhdessä.” 

”Älkää – kuten on taipumusta – ajatelko, että ”mitä enemmän työtä te saatte tehdyksi, sen 

parempi.” Ei, ajatelkaa, että mitä enemmän te voitte lohduttaa ja kulkea Minun kanssani. Mitä 

enemmän te voitte kuivata Minun kyyneleitäni ja rukoilla niiden puolesta, jotka yhä ovat 

omistustensa vankeina, ja niiden henkilöiden legalismin, lain kirjaimeen pitäytymisen, vankeina, 

ketkä ovat muuttaneet Minun Kirkkoni oikeussaliksi ja yhteisöllisiksi klubeiksi, pikemminkin kuin 

kiittämisen, juhlimisen ja Hengessä ja Totuudessa ylistämisen paikaksi… Mitä enemmän te voitte 

tehdä sitä, sen onnellisempi Minä tulen olemaan.”  

”Se ei tarkoita sitä, että te hylkäisitte missionne, jotka te olette saaneet Minulta, tietenkään ei! 

Jatkakaa niitä. Mutta pyydän, älkää olko tuotantolinja mentaliteetilla. Pikemmin, olkaa Minun 

Morsiameni ja Minun Vaimoni ja teidän tottelevaisuutenne tulee saattamaan loppuun molemmat 

asiat samanaikaisesti.”  

”Siispä, kun Minä tulen tanssimaan teidän kanssanne, antakaa tämän olla teidän hengellistä 

ylistystänne ja sallikaa Minun viedä teidän Minun Pyhän Olemukseni havaitsemisen uusiin 

korkeuksiin. Kuten myös teidän ylentämisenne, Minun Morsiameni, teidän pyyteettömästä 

palveluksestanne, mikä on tuonut Minulle iloa lukemattomia kertoja. Sillä Minä en saa näistä vain 

iloa, vaan kun Minä katson teitä, kun me tanssimme, teidän uskollisuutenne tuoksu ylittää päivän 

murheet ja tuo Minulle sellaista lohtua.”  

”Pysykää lähellä, Minun Morsiameni. Tarrautukaa Minuun ja tuokaa Minulle rakastavan 

olemuksenne iloa.” 


