
21. Jeesus sanoo… Maailma tulee suremaan &  

Me tulemme tanssimaan, kun Minun Tuomioni lankeaa 

MAAILMA TULEE SUREMAAN & ME TULEMME TANSSIMAAN, KUN MINUN TUOMIONI LANKEAA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 10. Maaliskuuta, 2015.  

Clare aloitti… Herra, en ymmärrä, miksi olen pukeutunut mustaan paljetti iltapukuun ja kuitenkin 

tanssin niin sulokkaasti Sinun kanssasi, aivan kuin olisimme jonkinlaisissa tanssiaisissa… 

Jeesus vastasi… ”Koska koko maailma tulee suremaan ja sinä tulet suremaan heidän kanssaan, 

mutta tunnet syvää sisäistä iloa, mitä maailma ei voi ottaa pois sinulta. Me tulemme tanssimaan 

läpi tulevien aikojen, kun Minun tuomioni lankeaa tälle kansakunnalle ja maailmalle. Me tulemme 

katselemaan sitä yhdellä silmällä, kun katsomme Taivasta toisella.”  

”Kun asiat lähestyvät loppuaan täällä Amerikassa ja ympäri maailman, sinä tulet vedetyksi 

lähemmäs ja lähemmäs Taivaallista kotimaatasi. Minä tiedän Clare, sinä tunnet hengessäsi, että 

aikaa on vähän – ja todella se on vähissä, Minun Rakkaani. Pian, Minä tulen ottamaan sinut Minun 

luokseni ikuisesti ja ikuisesti ja ikuisesti. Minä tulen tuhlaamaan sinulle kaikki Minun Rakkauteni 

lahjat ja me tulemme elämään onnellisina elämämme loppuun asti.” 

( Clare ) Oi Herra – se on niin kallisarvoista ja jännittävää ja minun sisäinen ihmiseni vapisee 

toiveissa, että se todellakin olet Sinä ja se todella tulee tapahtumaan pian.  

( Jeesus ) ”Mitä Minä kertonut sinulle epäilemisestä? Ja luottamisesta?” 

( Clare ) Luulen, että minulla ei ole yhtään kokemusta verrata sitä mihinkään, pitää kiinni mistään, 

se on niin kaukana minun kokemuksestani. Se on liian hyvää ollakseen totta. Hän hymyili…  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minun Rakkaani, Minä tiedän hyvin, kuinka sinä tunnet… mutta se on totta, Clare, 

aivan yhtä varmasti kuin MINÄ OLEN. Se on totta ja Minä tiedän, että se on yli sen, mitä sinä voit 

kuvitella – ja se miellyttää Minua jopa enemmän, koska Minä rakastan nähdä sinut yllättyneenä ja 

häkeltyneenä Minun rakastavasta varustelustani sinua varten.”  

( Clare ) Siis, maailma suree, mutta meillä tulee olemaan yksi silmä Taivaassa ja toinen Maapallolla.  

( Jeesus ) ”Aivan oikein.” 

( Clare ) ”Herra, kuinka minä voin olla onnellinen tietäessäni, mitä ihmiskunta on kärsimässä tällä 

Maapallolla ja kuinka Sinä kärsit heidän mukanaan? Minä todella kyseenalaistan tämän, kuin 

myös…  

( Jeesus ) ”Tulemisen takaisin auttamaan?”  

( Clare ) KYLLÄ!  

( Jeesus ) ”Sinä tulet saapumaan Minun Lepooni – sinä olet tehnyt työtä ja nyt sinä tulet 

lepäämään. Minä en ole kutsunut Minun Morsiantani olemaan mitenkään osallisena tässä 

tuomitsemisessa, joka on tulossa. Minä en ole poistamassa sinua, niin että voit Taivaasta katsoa ja 

kärsiä. Onko selvä? Minä en tee sitä. Sinun työsi on tehty täällä siihen, kunnes Minä palaan. Minä 

tulen sinun luoksesi lohdun saamiseksi, mutta Minä en altistaa sinua Maapallon kauhuille. Minä en 

voi, enkä aio.”  

( Clare ) Herra, voinko kyseenalaistaa Sinun viisautesi tässä?  

( Jeesus ) ”Mikset voisi, sinä aina teet niin! Miksi tämä päivä olisi yhtään erilainen, hmmm?”  



( Clare ) No niin, tämä ei ole naurun asia, mutta sinä saat minut nauramaan.  

( Jeesus ) ”Me voimme pitää yhdessä hauskaa joskus, jopa silloin, kun on vaikeaa ja sydäntä 

särkevää meille molemmille. Minun Jumalallisessa suunnitelmassani, Minulla on rajat sille, mitä 

kenenkin pitää käydä läpi. Minulla on päämääriä ja rajoja. Minun rakkauttani älä kyseenalaista. 

Vain hyväksy. Vain ota vastaan vapauden lahja vieraantumisesta tästä maailmasta ja sen huolista.”  

( Clare ) Herra, minulla on hassu, vatsan pohjassa tuntuva tunne. 

( Jeesus ) ”Se on epäuskoa Clare. Minun Rakkaani, monet ajattelevat, että on sankarillinen hyve 

tulla takaisin ja olla läsnä nuhdeltavana. He eivät tiedä, mistä he puhuvat. Minun enkelini ovat 

valmistelleet, mitä on tuleva, he yksin tulevat olemaan osa sitä, mikä on tuleva tapahtumaan.”  

( Clare ) Mutta entä meidän rukouksemme Taivaasta, kun me näemme Sinun rukoilevan… varmasti 

mekin tulemme rukoilemaan? Meidän lapsemme! Kuinka me voimme olla vastaamatta siihen?  

( Jeesus ) ”On aikoja, jolloin te tulette rukoilemaan heidän puolestaan, mutta teidän 

tietoisuutenne tulee olemaan niin paljon sen yläpuolella, kuin mitä se nykyisin on, että jopa silloin, 

se mitä te tulette rukoilemaan, tulee olemaan heidän parhaakseen. Enää te ette tule olemaan 

dramaattisesti sidottuja heihin, pikemminkin te tulette näkemään heidät, niin kuin Minä näen 

heidät – osana ihmiskuntaa, joka täytyy puhdistaa synnistä. Se ei tule vähentämään teidän 

kiintymystänne, mutta se tulee muuttamaan näkökulmaanne, Taivaasta katsovan näkökulmaan.”  

( Clare ) Siis en tule vedetyksi tunnepyörteeseen?  

( Jeesus ) ”Täsmälleen. Sinä tulet rakastamaan heitä… kaukaa ja kuitenkin, heidän äitinään. Se 

tulee kaikki käymään järkeen sinulle sitten, Minun Rakkaani. Se todella tulee.” 

( Clare ) Siis me emme tule palaamaan Koettelemusten Ajan aikana tai pääse näkemään kaikkia 

asioita, mitä on meneillään täällä Maapallolla.  

( Jeesus ) ”Ei. Ette tule. Te tulette olemaan yhteydessä ajoittain, antaaksenne heille rohkeutta, 

mutta te tulette pysymään erossa heidän draamastaan… pikemminkin kuin ilmestyksenä, joka 

rohkaisee heitä, mutta ei kietoudu heidän kivuliaaseen todellisuuteensa. Katsohan, 

todellisuutenne tulee olemaan niin paljon erilainen. Tietyssä mielessä tulee olemaan mahdotonta 

teidän olla liittyneenä samalle tasolle kuin, mitä te nyt olette, ruumiissanne, Maapallolla. Teidän 

koko maailmanne ja todellisuus tulee olemaan niin erilaista.” 

”Minä tiedän, että sinulle on niin vaikeaa käsittää tätä konseptia, vaikka Minä näen hieman valoa 

alkavan tulla läpi. Katsohan, asiat ovat niin erilaisia Taivaassa, jopa nyt sinä et voi arvioida, että 

kuinka tulet reagoimaan tai näkemään Maapallon Taivaasta käsin. Se on todellinen todellisuus. Se, 

missä sinä nyt olet, on vain sumua. Kun olet etääntynyt siitä… no niin, Minulla ei vain ole tapaa 

selittää sitä, sinun täytyy kokea se, Minun Rakkaani. Mutta sinä voit luottaa Minun sanaani siitä, 

voitko?”  

( Clare ) Minulla on syvä rauha siitä, Jeesus, että Sinä puhut totuuden minulle ja että tulee 

olemaan niin kuin Sinä olet sanonut.  

( Jeesus ) ”Kyllä, hyvin paljon kuten Minun äitini koki. Hänen näyissään ympäri maailman, hän tuli 

viestinviejänä, tuomaan toivoa ja kehotusta kuin myös varoitusta. Mutta millään muotoa hänen 

todellisuutensa ei ollut uppoutunut teidän todellisuuteenne. Hän oli silti Taivaassa, hänen 

todellinen todellisuutensa, mutta hänen sallittiin palata ja kehottaa. Sitä Minä tarkoitan.”  



( Clare ) Suuri joukko ihmisiä ei usko hänen näkyihinsä, vaikka on valokuvia, kääntymisiä ja 

parantumisia, jotka näyttävät todistavan, että tämä on pyhätapahtuma. Kun hedelmiä katsoo, ne 

todistavat jostakin epätavallisesta ja siitä, että Sinä olet hänen kanssaan.  

( Jeesus ) ”Suurelle joukolle ihmisiä tulee suuri joukko yllätyksiä. Sinä olet valinnut mennä 

syvemmälle, katsoa ilman ennakkoluuloja, sillä tavalla sinä löydät totuuden. Yksiselitteiset merkit 

tulevat olemaan auringossa, kuussa ja tähdissä siitä, että hän on Minun Sanansaattajani ja Pyhän 

Hengen puoliso. Sinun näkökantasi ei tee sinusta katolista, se tekee sinusta puolueettoman 

havainnoijan, joka perustaa mielipiteensä tosiseikkoihin.”  

”Mennään eteenpäin. On monia, jotka tulevat pettymään, että he eivät voi tulla takaisin ja olla osa 

draamaa. Teille Minä sanon… Pyydän, luottakaa Minun sanaani siitä, te olisitte vain tiellä. Te 

tulisitte kärsimään sitä, mikä oli tarkoitettu kadotetuille. Te olette todistaneet rakkautenne Minua 

kohtaan ja Minä en saata teitä käymään läpi näitä asioita niiden kanssa, jotka ovat osoittaneet 

pilkkaa ja halveksintaa Minua kohtaan.”  

”Kuitenkin te tulette saamaan mahdollisuutenne, kun me palaamme yhdessä. Silloin teillä tulee 

olemaan toimeksiantonne ja kaikki tulee olemaan uutta, täynnä odotuksia ja mahdollisuuksia teille 

käyttää lahjojanne. Oi, mitä suunnitelmia Minulla on teitä varten, Minun Morsiameni – ne ovat 

niin jännittäviä! Niin ihmeellisiä! Ja te tulette olemaan täysin varustettuja tekemään kaikki, mitä 

teidän sydämissänne on ja mitä olette kaivanneet tehdä.”  

”Kyllä, sinä tuletolemaan täydellisesti varustettu. Musiikkisi tulee kukoistamaan. Soittamisesi tulee 

olemaan täydellistä ja voitelu tulee tuomaan sydämiä Minun luokseni, parannettaviksi ja 

ennallistettaviksi. Katsohan, tätä te kaikki odotatte, te vain menette Minun edelleni, ajattelemalla 

että se tulee olemaan ojennuksen aikana.”  

”Teillä kaikilla tulee olemaan mahdollisuus tehdä kaikkea, mitä on teidän sydämissänne ja niin, niin 

paljon enemmän, mitä Minä olen suunnitellut teitä varten. Enää te ette tule työskentelemään 

näkemättä tuloksia, sydänten kovuuden vuoksi. Ei, sydämet tulevat olemaan ammollaan auki 

vastaanottamaan kaiken, mitä teillä on annettavaa.”  

”Oi, RIEMUITKAA MINUN MORSIAMENI!! Riemuitkaa! Suuri on teidän palkkionne ja suuret tulevat 

olemaan toimeksiantonne. Riemuitkaa! Odottakaa innolla tätä. Kyllä, todella, te tulette 

tanssimaan mustassa puvussa, yksi silmä Taivaassa ja toinen Maapallolla, mutta teidän 

todellisuutenne tulee olemaan Minun käsivarsillani, ei säkkikankaassa ja tuhkassa. No niin, oletko 

nyt tyytyväinen, Minun Rakkaani?”  

( Clare ) Oi, kyllä Herra, uskon, että olen. Minä uskon Sinuun Jeesus. Sinä puhut vain totta ja olen 

tullut ymmärtämään, että Sinä todella valmistelet meitä siihen, mikä tulee tapahtumaan hyvin 

nopeasti.  

( Jeesus ) ”Kiitos sinulle Minun Rakkaani, kiitos sinulle, että otit vastaan. Minun sydämeni loikkii 

ilosta, että viimeinkin sinä olet saanut rauhan tässä kysymyksessä sydämessäsi ja sinä todella olet 

kuullut Paimenesi äänen. Ja Minä olen kertonut sinulle, että Minä en koskaan lakkaa 

työskentelemästä sinussa, tuodakseni sinut Minun uskollisen ääneni todellisuuteen. Minä teen 

nämä asiat ja kaikki, mitä Minä sinulta tarvitsen, on se, mitä sinä juuri annoit Minulle.”  

”Kiitos sinulle Minun Rakkaani, kiitos sinulle niin paljon, kun uskot Minua. Minä ihailen sinua, 

Clare, Minä olen puhunut sinun sanojani sinun kauttasi ja Minä tulen jatkamaan niiden puhumista 

siihen päivään asti, kunnes tulet Kotiin Minun kanssani.” 


