
57. Jeesus sanoo…  

Minä olen mennyt valmistelemaan paikkaa teille & Te tulette rakastamaan sitä  

MINÄ OLEN MENNYT VALMISTELEMAAN PAIKKAA TEILLE & TE TULETTE RAKASTAMAAN SITÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 26. Huhtikuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Taivaassa Minä olen valmistellut ihmeellisen asuinsijan jokaiselle Minun 

kallisarvoiselle Morsiamelleni. Minulla on arvostelukykyinen maku, tiedättehän.”  

( Clare ) Kyllä, olen huomannut sen. Voi pojat, Hänellä totisesti on! Hän on hionut huippuunsa 

värien ja pintarakenteen käytön, yli sen, mitä ihmismieli voi käsittää.”  

( Jeesus ) ”Kyllä, jokainen palatsi on täydellinen jokaiselle teistä. Minä olen tehnyt huomioita 

teidän mauistanne, väreistänne, pintarakenteista, eläimistä, arkkitehtuurista, puutarhoista ja 

luonnollisista ympäristöistä. Jotkut teistä pitävät parempana huoneisto tyyppisiä asuintiloja ja se, 

mitä Minä olen teille valmistellut, te tulette rakastamaan sitä.”   

”Jotkut teistä rakastavat erämaata. Odottakaa, kunnes näette kaktuskasvit, joita Minä olen 

kasvattanut teille, ne kukkivat jatkuvasti teidän lempivärinne värisiä kukkia. Vesiputouksia ja 

kanjoneita, taivasta sinisempää vettä, vihreän ja turkoosin sävyjä tanssimassa vedessä. Te tulette 

rakastamaan palatsianne.”  

”Jotkut teistä rakastavat hiekkarantaa. Teille Minä olen valinnut teidän lempi simpukankuorianne, 

kaiken kokoisia ja värisiä, sateenkaaren väreissä kimaltelevia ja jopa kimaltelevia. Jättiläismäisiä 

saniaisia ja leveälehtisiä kasveja, muhkeita palmupuita ja tuoreita kookoksia. Te ette koskaan 

pääse yli asuinsijanne ylenpalttisuudesta.”  

”Ja niiden teistä, jotka rakastavat vuoristometsiä, no niin, teidän täytyy puhua Clarelle siitä tai 

lukea heidän kirjansa. Te tulette olemaan kerta kaikkiaan ällistyneitä. Sydämen muotoisia järviä, 

värikkäitä kaloja, jotka rakastavat tulla silitetyiksi, kilpikonnia, jotka tulevat ajeluttamaan teitä 

ympäriinsä tutkien vedenalaisia kristalleja ja luolia, metsän eläimet, joita rakastatte, tulevat 

varovaisesti kävelemään kanssanne, naarashirviä omien vasojensa kanssa, hirvi, karhu, puuma, 

kaikki lempieläimenne, odottamassa teitä. Oi, kuinka nekin odottavat. Uskokaa tai älkää, ne ovat 

täynnä odotusta, odottaen ihmiskumppaneitaan.”  

”Ne tietävät teidän nimenne ja ketä te olette. Ne tulevat kommunikoimaan kanssanne tunteillaan 

ja haluillaan luoda silkan armon ja ykseyden ilmapiiri koko luomakunnan kanssa, kuten on 

kirjoitettu. Kaikki on täytetty ylitsevuotavaksi rakkaudella ja siksi kaikki vuotaa yli rakkautta.”  

”Se, mitä Minulla on teitä odottamassa, Minun Morsiameni, tulee hämmästyttämään ja 

miellyttämään teitä suuresti kokonaisuudessaan – te tulette todella olemaan pökerryksissä päiviä 

(vaikka aikaa havaitaan erilailla), kun te huomaatte jokaisen pienen yksityiskohdan, jonka Minä 

olen luonut teitä varten. Lempivärinne värisiä perhosia, lintuja, joilla on yksityiskohtaiset 

höyhenpuvut, mehiläisiä, jotka laulavat ja jakavat hunajaansa vieraanvaraisesti, lentäen sydämen 

muodossa, vain kertoakseen teille, että ne ovat täynnä Minun Rakkauttani. Ne eläimet, joita 

ihminen on käyttänyt pahan symboleina, tullaan paljastamaan niiden entiseen viattomuuteensa, 

mihin Minä ne loin ne, lohduttamaan teitä ja olemaan osa ekosysteemiä. Sellaisia, kuten 

tunturipöllöt, haukat ja sellaiset. Taivaassa ei ole kuolemaa eikä kuolemista, mutta siellä on 

syntymää.”  

( Clare ) Kuinka se tapahtuu, Herra?  



( Jeesus ) ”Se on mysteeri, jota Minä en vielä paljasta sinulle. Haluaisin säästää sinulle yllätyksiä, 

loppujen lopuksi.”  

( Clare ) OK. No niin, järkeilin, että raskaana oleva eläin saattaisi kuolla ja sitten tietenkin se 

ennallistettaisiin poikasensa kanssa. 

( Jeesus ) ”Se on yksi tapa. Mutta on muitakin. Mennään eteenpäin, Minun hyvin utelias ja 

periksiantamaton Morsiameni… Minä olen luonut ruokaa sinulle Taivaassa, mikä tulee korvaamaan 

kaiken, mitä rakastat Maapallolla, mutta sen alkuperä on muualla kuin eläinlihassa. Taivaassa ei 

ole eläinten tappamista, ei kalojen, lintujen eikä nisäkkäiden. Kuten olet saattanut arvata, Taivas 

on VALTAVA! Siellä on tasankoja tasankojen sisällä ja tasankoja niiden sisällä. Kuten Ezekiel koki 

jättiläismäisen simpukankuoren sisällä.”  

( Clare ) Kyllä, hän oli uimassa Herran kanssa ja siellä oli valtava simpukankuori makasi järven 

hiekkapohjalla. Kun hän ui sen sisään, hän tuli pintaan ja löysi itsensä valtavalta vihreältä niityltä, 

jossa oli lapsia leikkimässä ja eläinvauvoja joka paikassa. Se oli niin iloinen paikka! Luotu vain 

tuottamaan lapsille iloa ja iloista se oli, kuvaamattoman iloista.  

( Jeesus ) ”Taivaassa on kulkuneuvoja, kuten myös hevosia ja valtavia lintuja, kuten ne, joita näit 

Avatar elokuvassa. Vaikka te tulette olemaan kykeneviä liikkumaan ilmassa vapaasti, te ette tule 

rasittumaan edes, kun kävelette, kaikki tulee olemaan täysin ilman ponnistelua tai kipua. Joillekin 

teistä tämä tulee olemaan paljastus, kun elämä on niin kivuliasta teille nyt Maapallolla.”  

( Clare ) OK, Herra minun vain täytyy kysyä. Entä kosketinsoittimet… sinä tiedät, kuinka minä 

rakastan minun kosketinsoitintani.  

( Jeesus ) ”Instrumentit, joita teillä tulee olemaan Taivaassa, ovat keveitä kuin höyhenet, mutta ne 

tekevät valtavan määrän työtä – aika paljon kuten nyt. Mutta sinulle tullaan myös nimittämään 

enkeleitä, joilla on instrumentteja ja minkä tahansa äänen haluat, he kykenevät tuottamaan, hyvin 

spontaanisti Minä voisin lisätä. He tulevat kuulemaan, mitä on mielessänne ja suorittamaan sen 

virheettömästi. Kommunikaatio on täysin yliluonnollista.”  

( Clare ) Vau! Se vähentää hyvät 2/3 stressistä Maapallolla.  

( Jeesus ) ”Todella. Kaikki Taivaassa on vaivatonta.”  

( Clare ) Herra, tulemmeko me liian tottuneiksi tähän ja ala ikävystyä?  

( Jeesus ) ”Oi, ei, on niin paljon lahjojen vaihtoa ja kommunikaatiota, lauluja ja elokuvia…”  

( Clare ) Odota. Taivaassa on elokuvan tekoa?  

( Jeesus ) Kyllä, on tarinankerrontaa ja luovia ulostuloja jakamista varten, mikä tulee täysin 

lyömään laudalta minkä tahansa, mikä on Maapallolla ja helpoin osa on, että ne tullaan pysyvästi 

nauhoittamaan Taivaan nauhoille.”  

( Clare ) Nauhoja Taivaassa?  

( Jeesus ) ”Kyllä, laite pysyvään nauhoittamiseen. Aivan kuten meillä on kirjoja Taivaassa, meillä on 

nauhoituksia, sekä ääni- että kuvatallenteita. Kuitenkin, tulee olemaan monia enkelien live-

esityksiä, he esiintyvät henkilöinä ja avustajina koko prosessissa. Et voi edes alkaa kuvittelemaan, 

mitä Minulla on varattuna sinulle, Clare.” 

( Clare ) Vau. Olen aina halunnut tehdä elokuvia.  



( Jeesus ) ”Sinä tulet saamaan tilaisuutesi. Mutta saanko Minä sanoa, sinä tulet ehdottomasti 

rakastamaan ylistystä ja olemaan sen osa… no niin, tulee olemaan miltei mahdotonta saada 

kammettua sinut pois siitä.”  

( Clare ) Oi, Herra, se siunaa minun sydäntäni niin – Sinä tiedät, että me emme ole saaneet 

mahdollisuuksia Maapallolla johtaa ylistystä, jota me olemme halunneet. Ja minun taitotasoni… no 

niin… se tarvitsee parannusta.  

( Jeesus ) ”Se ei edes tule olemaan ongelma enää. Kuulet jotakin mielessäsi ja välittömästi tulet 

soittamaan sen täydellisesti.”  

( Clare ) Oi, tämä on melkein liian paljon.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, Minun Rakkaani, mutta Minä haluan antaa kaikille Minun Morsiamilleni 

kuvan siitä, missä he pian tulevat olemaan, vain vahvistaakseni heitä viimeisellä ohikiitävällä 

matkan osuudella. Sinä tulet pohtimaan, että nykyiset kärsimyksesi eivät ole sen arvoisia, että niitä 

verrattaisiin kunniaan, joka tullaan paljastamaan sinussa. Todella tämä Pyhä Kirjoitus tulee 

täyttymään. No niin, toivottavasti te kaikki tulette juomaan Minun Sanojani ja tuijottamaan 

Taivasta, joka odottaa teitä. Kerro heille meidän rukousajastamme tänä iltana.” 

( Clare ) Tänä iltana kun tulin ylistyshetkeen, muutaman minuutin jälkeen, tunsin Herran oikealla 

puolellani, siispä minä katsoin sydämeni silmillä ja me istuimme vapaasti seisovassa kahden 

istuttavassa keinussa. Kun nojasin päätäni Hänen olkapäähänsä ja aloin rentoutumaan ylistäen 

musiikin kautta, aloin näkemään, että me olimme hienostuneessa puutarhassa, jonka värit ja 

pintojen muodot olivat Kinkaden (ThomasKinkade, 1958-2012, amerikkalainen taidemaalari) 

maalauksesta, mutta jopa vielä kauniimpia ja tuoksut olivat kerrassaan huumaannuttavia. 

Muutaman hetken ylistyksen jälkeen aloin vaivoin näkemään muutamien suosikki kristittyjeni 

kasvoja kautta aikojen, apostolien, profeettojen, Jumalan uskollisten miesten ja naisten. Siinä 

vaiheessa aloin todella kaivata nähdä kaikki suloiset YouTube perheen sielut myös, ajattelin, että 

jos vain he voisivat nähdä ja haistaa tämän ihanan sielujen puutarhan, jonka osia he ovat Herran 

sydämessä!  

( Jeesus ) ”Jonakin päivänä, näky tulee sisältämään myös heidät ja me tulemme kaikki 

riemuitsemaan yhdessä. Mutta toistaiseksi Minun Suloiset Morsiameni, kaikki miehet ja naiset, 

lohduttautukaa sillä, että Minä olen mennyt valmistelemaan paikan teille, niin että me voimme 

elää todellista elämän täyteyttä toinen toistemme seurassa. Olkaa voimistuneita ja rohkaistuneita, 

Minä olen tulossa pian.” 


