
26. Jeesus sanoo… Tulkaa Minun Morsiameni!  

Älkää antako periksi tanssissanne Minun kanssani…  

LUOVUTTAKAA RAKKAANNE MINUN HOITOONI & SINNITELKÄÄ TANSSISSANNE MINUN KANSSANI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 21. Maaliskuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Minä tiedän, että monia teistä syvästi huolettavat teidän rakkaanne. Teidän 

rakkaanne, jotka ovat kääntyneet Minusta pois, se on ilmeistä ja vähemmän ilmeistä ovat he, jotka 

ovat kylmenneet uskossaan haaleiksi, juosten Minusta poispäin, täyttäen aikansa tyhjyydellä, 

välttääkseen hyväksymästä tilannetta, missä ovat. Monet teistä ovat naimisissa sellaisten kanssa, 

jotka ovat tässä tilassa.”  

Älkää huolehtiko heidän puolestaan enää. Minulla on suunnitelma heitä varten, se alkaa 

Taivaaseennoston jälkeen ja lopussa, kun te tapaatte jälleen, te ette tule edes tunnistamaan heitä, 

niin liekeissä Minun puolestani he tulevat olemaan. Tämä on Minun lupaukseni teille, luovuttakaa 

heidät Minun hoitooni, siunatkaa heidät ja jatkakaa eteenpäin. Nämä tullaan täydellistämään 

tuskan sulatusuunissa. Minä tulen esittelemään heidät teille ilman pilkkua, ryppyä tai tahraa, sinä 

päivänä, kun koko maailma tulee riemuitsemaan Minun hallinnossani. Siispä Minun Rakkaat 

Morsiameni, ottakaa syvä henkäys ja levätkää.”  

”Vain tietäkää, että kun asiat kärjistyvät, että pimeät voimat ovat sen takana, mikä tulee pian 

ottamaan haltuun koko maailman. Kuitenkaan te ette tule olemaan alttiina niille. Älkää olko 

peloissanne. Jopa, kun asiat ehtyvät ja lisääntyvät, Minulla on täydellinen kontrolli. Näettekö? 

Tämä täytyy tapahtua, olkaa siis vain valmiina hetki hetkeltä, päivästä päivään. Minä olen hyvin 

mieltynyt sieluihin, jotka ovat vierailleet tällä kanavalla ja ottaneet sen sydämeen. Minä olen hyvin 

mieltynyt, että monet teistä ovat kääntäneet sydämenneenemmän ja enemmän pois maailmasta.”  

”Pyydän, älkää antako periksi tanssissanne Minun kanssani. Älkää antako periksi niin helposti. 

Minua loukkaa, kun Minun Morsiameni ei luota Minun Sanaani. Jos te olette käyttäneet 

erottelukykyänne, olette erottaneet, että se todella on Minun Sanani, älkää antako periksi! Minä 

tulen luoksenne, Minä tulen tanssimaan kanssanne, kaikki tämä on Minun suunnitelmassani 

valmistella teidät nousevaa pahaa vastaan. Yhdessä Minun käsivarsillani Me tulemme olemaan 

vahvoja, eikä mikään tule pelästyttämään teitä.”  

”Mitä tulee Minun sanoihini Clarelle, koskien pelkoa, miksi te epäilette? Olenko Minä ilman 

tunteita Minun Luotujani kohtaan? Olenko Minä välinpitämätön edessä olevaa kohtaan? Enkö 

Minä rakasta teitä syvästi, niin syvästi, ettei yksikään varpunen putoa maahan, ilman että Minä 

suren, ja kuitenkin Minä riemuitsen nostaa sen ylös ja peitellä sen Minun Poveeni, missä Taivas 

todella asustaa ja koko luomakunta riemuitsee? Siis tietäkää ja ymmärtäkää, että Minä kammoan 

päivää, jolloin epäonni lankeaa päällenne, kuitenkaan Minä en tule jättämään teitä epätoivoon, 

Minä tulen nostamaan teidät ylös Minun Povelleni, missä te tulette löytämään ikuisen ilon.”   

”Minä haluan SINUN olevan luottavainen. Seiso vakaasti Minun Rakkaudessani, kaikki, mitä Minä 

olen profetoinut sinun kauttasi, tulee tapahtumaan. Älä kiinnitä mitään huomiota ein-sanojiin, ei 

Minä sanon, että he tulevat saamaan palkkionsa. Pikemminkin keskity näihin pikkuisiin, joita Minä 

olen lähettänyt sinun luoksesi, Minä rakastan nähdä heidän tanssivan Minun kanssani. Minä tulen 

siunaamaan heidät, he tulevat kasvamaan läheisyydessä, aivan kuten sinä olet rukoillut ja toivonut 

alusta asti.”  

( Clare ) Milloin Herra, milloin?  



( Jeesus ) ”Hyvin pian Clare, hyvin pian.”  

( Clare ) Oi, Sinä tiedät, kuinka minä tunnen tuota ”pian” sanaa kohtaan!  

( Jeesus ) ”Ja sinä tiedät, kuinka Minä tunnen, kun sinä kysyt ”milloin”!”  

( Clare ) Syvä huokaus, pettymys.  

( Jeesus ) ”Leuka ylös, sana merkitsee samaa sinulle kuin, mitä se merkitsee Minulle.” 

( Clare ) Kyllä, mutta ikuisuuden edessä…  

( Jeesus ) ”Se silti merkitsee ”pian”.”  

( Clare ) Näen, että en ole päässyt mihinkään Sinun kanssasi.  

( Jeesus ) ”Päinvastoin, sinä olet tehnyt Minut hyvin, hyvin iloiseksi, koska nyt on olemassa 

Morsiamia, jotka todella uskovat ja haluavat tanssia Minun kanssani. Minä aloin jo tuntea itseni 

seinkukkaseksi.” (Tässä Hän otti surullisen ilmeen kasvoilleen.)  

( Clare ) Oi, tuo on liian hassua.  

( Jeesus ) ”Kyllä, mutta se on totta, musiikki soi, Minä keinun, mutta Minun Morsiameni juoksee 

pois!”  

( Clare ) OK, nyt Sinä riimittelet.  

( Jeesus ) ”Aivan oikein ja jotkut eivät tule unohtamaan niitä sanoja ja sinnittelevät. OK?”  

( Clare ) Se käy minulle järkeen Herra.  

( Jeesus ) ”Hyvä, nyt me olemme samaa mieltä, enää Minä en tule olemaan seinäkukkanen.” 


