
76. KUHERRUSKUUKAUSI JEESUKSEN kanssa TAIVAASSA! 

KUHERRUSKUUKAUSI JEESUKSEN KANSSA TAIVAASSA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 12. Toukokuuta, 2015.  

( Clare ) Oi, hyvänen aika, mistä aloittaisin? Tänä iltana Herra vei minut Taivaaseen ja meidän 

kiertomatkamme oli hyvin paljon samanlaista kuin Morsiamen Kronikoiden selostukset.  

Kaikki alkoi hyvin viattomasti, kun näin Herran tanssimassa kanssani aika kiireisellä alueella. 

Ihmettelin, ”Mitä tuo kaikki toiminta on?”  

No niin, huomasin, että Hänen kauluksensa oli napittamatta ja Hänen smokin solmionsa oli 

löyhällä Hänen kaulansa ympärillä. Muutaman hetken jälkeen huomasin, että Hänen hihansa oli 

rullattu ylös ja ihmettelin, että miksi ihmeessä Hänen hihansa olisi rullattu ylös? Minä luulen, että 

Hän todella saa iloa minun yllättämisestäni ja kun saa minut arvuuttelemaan, että mitä Hän on 

aikeissa tehdä. No niin, sitten näin, että Hän oli pukeutunut keittiöesiliinaan.  

Juuri silloin enkeli ilman siipiä ohitti minut ja hänellä oli jotakin, mikä näytti paahdetulta kanalta, 

kuumana ja höyryävänä tarjottimella. Nyt minä tiedän! Hän auttaa valmistelemaan hääateriaa!  

No niin, me tanssimme hieman lisää ja minä vain ihailin ja ylistin Häntä musiikin tahdissa. Ajoittain 

Hän lauloi minulle ja puhui rohkaisevia sanoja. Ohikiitävän hetken jälkeen helikopteri laskeutui 

lähistölle ja Herra otti minua käsivarresta kiinni ja auttoi minua kiipeämään koneeseen. Ennen kuin 

tiesinkään, olimme jo ilmassa ja olimme menossa kohti suurta ilmalaivan muotoista alusta kohti, 

joka oli leijailemassa taivaalla. Helikopteri lensi laskeutumisalustalle ilmalaivan taka-osaan ja me 

hyppäsimme pois.  

Sitten näin ilmalaivan muotoisen aluksen alkavan liikkua hitaasti ja sitten täysin katoavan 

avaruuteen. Seuraavassa näyssä Herra ja minä olimme hiekkarannalla valtameren rannalla. Olin 

pukeutunut pyöräilijöiden housuihin (capreihin) ja puseroon ja Herralla oli myös pyöräilijöiden 

housut ja valkea paita, mikä roikkui irtonaisena ja oli hyvin rento ja mukava. Me olimme 

kuherruskuukaudellamme! VAU!  

Hyvin korkeat, tummat laava kallionkielekkeet ympäröivät poukamaa, kun kävelimme sinne. Aallot 

löivät rantaan aika voimakkaasti, mutta heti kun pääsimme lähelle vettä, ne sulivat leppoisiksi, 

loiskiviksi aalloiksi, aivan kuin tervehtimään meitä ja ne tekivät kävelystämme hiljaisempaa ja 

rauhallisempaa. Mutta ei ennen kuin aallot viskasivat loistavan vaaleanpunaisen simpukankuoren 

aivan minun jalkoihini.  

Herra katsoi minuun hymyillen, ”Nosta se ylös.” Ja kun tein niin, helmiä alkoi tulemaan sen sisästä, 

sitten smaragdeja ja rubiineita, kaikki syvän värisiä ja taidokkaasti hiottuja, paljastaen niiden 

kirkkauden ja syvät värit. Olin ilahtunut ja heittelin niitä ylös ilmaan… sitten ajattelin itsekseni, 

”Minun pitäisi säästää nämä ja jakaa ne muiden kanssa.” ja kun ajattelin sitä, ne kaikki nousivat 

hiekasta itse ja kerääntyivät jälleen simpukankuoreen.  

Hän halasi minua ja tanssi kanssani juuri siinä hiekalla ja ajattelin itsekseni, ”Tämä on elämäni 

romanttisin hetki, se on kuvankaunis.”  

Pian me olimme istumassa kristallinkirkkaan virran rannalla, joka laski valtamereen. Rehevät 

saniaiset reunustivat kiviä, kun se laskeutui. En muista, mitä me olimme syömässä, mutta Jeesus 

sanoi minulle, ”Huh, oi, nyt tulee hankaluuksia. Juuri silloin minun valtava afrikkalainen 

urosleijonani, Judah, tallusteli rannalle, juuri ajoissa lounaalle. Me kikatimme, kun syötimme sille 



muruja. Katsoin taakseni ja suuri annos lihalta näyttävää ruokaa sai Judahin haluamaan sitä. Hän 

unohti meidän piknikkimme ja piti omansa.  

Pian Gracie, meidän siiamilaisen värinen emokissa tuli ja miukui meiltä omaa osaansa, sitten toiset 

kissamme. Pikku Judah, abessinialainen harmaa kissa, jolla oli merkit aivan kuin vuorileijonalla, tuli 

ylös ison Judahin luo luonteenomaisella tervehdyksellään, nuuskien suullaan ja nenällään hyvin 

ahkerasti. Iso Judah, oli kaukana vihamielisestä, tästä tunkeutumisesta, tervehti sitä hellällä 

tönäisyllä.  

Sen jälkeen, kun me lopettelimme lounaan, nousin ylös laittamaan jalkani veteen ja mukaan tuli 

paikallisia juosten meitä kohden hiekkarannalla. Oi, he kerääntyivät ympärillemme niin iloisesti, 

aivan kuin olisimme olleet kauan kadoksissa olleita ystäviä, sormeillen hiuksiani ja paitaani suuresti 

uteliaina ja kiintyneinä. He tekivät ilmeiseksi, että he halusivat viedä minut ruuhimaisella 

kanootilla ajelulle, sillä aikaa, kun Jeesus istui rannalla. Pian me liikuimme vikkelästi tyynessä 

vedessä ja vain todella nautimme toinen toisemme seurasta.  

No niin… se loppui lyhyeen.  

Jeesus tuli pian kävellen veden päällä pelastamaan Hänen Morsiantaan, josta Hän oli hyvin 

mustasukkainen. Hän vei minut paikkaan, joka oli hieman kauempana sisämaassa, missä vedet 

olivat kristallinkirkkaita ja tyyniä. Istuin maassa ja katsoin alas näihin vesialtaisiin, joissa vilisi 

eksoottisia, värikkäitä kaloja, taustalla valkeaa hiekkaa. Oi, ne olivat niin ihmeellisen värisiä, niin 

loistavia!  

Herra ja minä olimme pian uimassa niiden kanssa ja Hän näytti minulle tätä vedenalaista 

ihmemaata. Muistin juuri tällaisen paikan Jukatanilla, Meksikossa… se oli turistipaikka ja kalat 

olivat katsomisen arvoisia. En ollut koskaan nähnyt mitään sen kaltaista. Se oli kuin vedenalainen 

akvaario, jossa oli mitä värikkäimpiä kaloja, mitä Hän koskaan oli luonut, kaikki olivat 

kerääntyneinä yhteen katsomaan läpikuultavaa vettä.  

Maisema vaihtui jälleen, tällä kertaa me olimme tanssimassa risteilijälaivan kannella. Enkelit olivat 

laittaneet peiton taivaalle, niin että näytti illalle. Tarjoilija tuli luoksemme ja tarjosi hieman 

samppanjaa. Herra otti lasin ja ojensi sen minulle, siiten Hän otti lasin ja sanoi, ”Minä en tule 

juomaan viinipuun antia, ennen kuin Jumalan Valtakunta tulee.” ja Hän nosti Hänen lasiaan, ristien 

minun käsivarteni Hänen omansa kanssa, niin että Hän joi minun lasistani ja minä join Hänen 

lasistaan. Sitten ilotulituksia alettiin ampumaan taivaalle, kaunista. Mikä rakkautemme juhlinta. 

Hän oli niin ilahtunut nähdessään minun olevan lumoutunut tästä mahtavan täydellisestä 

tapahtumasta meidän kuherruskuukautenamme. Oi, halusin jäädä tänne ikuisiksi ajoiksi!  

Muutaman minuutin jälkeen Herra alkoi puhumaan, ”Meidän pitäisi puhua.”  

Ei! Minä haluan jäädä tänne koko yöksi……….. OK. Herra, jos en kirjoita tätä ylös nyt, enkö minä 

unohda?   

( Jeesus ) ”Pelleiletkö sinä… aivan kuin Pyhä Henki unohtaisi?” 

( Clare ) Tässä olen Herra, pelkkänä korvana… ei enää kyyneleitä.  

( Jeesus ) ”Minä toivon, että ei! Se oli vain pikkuruisia, pikkiriikkisiä vilahduksia meidän 

häävastaanottoomme ja kuherruskuukauteemme.”  

( Clare ) Oi Herra, sen pitäisi kannatella minua pitkän aikaa.  



( Jeesus ) ”Ei se kannattele – ole rehellinen! Tulet olemaan täällä takaisin, ennen kuin ilta on ohi, 

haluten lisää. Minä tunnen sinut liian hyvin.”  

( Clare ) Sinä olet aina oikeassa, mitä mieltä on kinastella?  

( Jeesus ) ”Sinä teet niin joka tapauksessa.”  

( Clare ) Huh huh, Olen liian onnellinen ollakseni riidanhaluinen. 

Mistä Sinä haluaisit puhua tänä iltana?  

( Jeesus ) ”Meidän kuherruskuukaudestamme.” Hän hymyili tuike silmässään.  

( Clare ) Oi, se oli todella ekstaattisen mahtavaa!  

( Jeesus ) ”No niin, Minun Morsiameni, se oli pelkkä vilahdus siihen, millaista se tulee olemaan, 

kun olet täällä Taivaassa Minun kanssani.”  

( Clare ) Oi Herra, olen yhä leijumassa yhdeksännellä pilvellä Sinun kanssasi! Voin vaivoin keskittyä 

kirjoittamaan tätä kaikkea ylös, niin paljon iloa on imeytynyt minuun.  

( Jeesus ) ”Ja se oli vain pelkkä ilon tuulahdus kuherruskuukaudeltasi. Ja Minä sanon teille kaikille 

Minun Morsiamilleni, Minulla on ihmeellinen pako paratiisiin suunniteltuna teille kaikille, Oi, teillä 

ei ole aavistustakaan. Silmä ei ole nähnyt… korva ei ole kuullut ihmeitä, joita Minä olen 

valmistellut teille kaikille Taivaassa!”  

”Hääaterian jälkeen me tulemme katoamaan Paratiisiin ja viettämään päivämme iloisessa 

tutkimisessa: valtameriä, vuoria, metsiä ja elävien vesien virtoja Taivaassa. Jokaisella teistä on 

hyvin erityinen paikka, joka on unelmissanne kuin ihmeellinen paikka olla. Ymmärtäkää, Minä 

tiedän kaiken siitä paikasta. Minä olen ollut siellä ja nähnyt asiat, joita te rakastatte kuin myös luen 

ajatuksenne, että mitä muuta rakastaisitte nähdä siellä ja Minulla on viimeiseen yksityiskohtaan 

valmisteltuna teitä varten monia paikkoja, joissa me tulemme vierailemaan 

kuherruskuukautemme aikana.”  

”Te tulette jopa tapaamaan ihmisiä siellä, jotka ovat kaivanneet nähdä teitä, kuin myös 

lempieläimiänne –Minun häälahjani teille. Kaikki, mitä Maapallolla koskaan unelmoitte tekevänne, 

me tulemme tekemään yhdessä Taivaassa ja nämä paikat ovat meidän ja me voimme vierailla 

näissä paikoissa uudelleen ja uudelleen. Ne kaikki ovat räätälöity teidän makuunne.”  

”Teidän jokaisen sydämissänne on kaipuita vierailla paikoissa, joita olette nähneet ohimennen. 

Taivaassa ne paikat ovat todellisia, vain teitä varten. Mikä ilo teillä tuleekaan olemaan, kun Minä 

vastaan kaikkiin kysymyksiinne, joita teillä koskaan voisi olla luomisesta ja te voitte tarkkailla sen 

kauneutta mikroskooppisesti vain halutessanne. Te voitte jopa kyetä kävelemään pikkiriikkisiin 

maailmoihin ja tutkimaan niiden malleja ja muodostumista. Mikään, ehdottomasti ei mikään tule 

olemaan mahdotonta teille.”  

”Meidän Kuherruskuukautemme tulee olemaan kokonaisen vuoden mittainen, kun te ja Minä 

koemme toinen toisemme viattomassa ja puhtaassa suhteessa. Ei tule olemaan huolen häivääkään 

koko aikana. Se tulee olemaan pelkkää Paratiisia ja näennäisesti loppumatonta loman viettoa. 

Kaikki tämä on tarpeellista teidän sopeuttamiseksenne Taivaaseen ja sen iloihin. Te ette koskaan 

tule kuluttamaan niitä loppuun, mutta teillä varmasti tulee olemaan kokonaan uusi todellisuus ja 

näkemys elämään.”  



”Ei enää kipua, ei enää uupumusta, ei enää laskuja… Oi kyllä, te tulette rakastamaan sitä. Kaikki 

tarpeellinen tullaan varustamaan vapaasti ilman maksua, kaikki itsekuria vaativat asiat, joita 

koskaan olette halunneet hallita, tullaan antamaan käsiinne, melkein ilman ponnisteluja. Sisäiset 

arvet tullaan parantamaan ja teidät tullaan vapauttamaan uuteen vapauteen, erilaiseen kuin mitä 

koskaan olette tunteneet.”  

”Rakkaat, tällä Maapallolla teillä on arpia, haavoja, rikkonaisia ja tyhjiä paikkoja ja te olette todella 

sodan runtelemia – mutta Taivaassa kaikki teidät tullaan ennallistamaan. Te tulette ilmaisemaan 

luovuutta kaikessa, mihin laitatte kätenne. Ne osat teistä, mitkä oli tukahdutettu Maapallolla, 

tulevat puhkeamaan täyteen kukintoon ja levittämään tuoksuaan läpi Taivaan hovien. Todella 

Jumalan kaltainen luonne, mikä teille on annettu luomisessanne, tulee puhkeamaan kukkaan ja 

tuottamaan mitä tuoksuvimpia kukkia ja ravitsevimpia hedelmiä. Teidän lahjanne tulevat 

parantamaanmuita, kun voitelu virtaa vapaasti ensimmäistä kertaa elämässänne. Se tulee 

virtaamaan niin vapaasti, että se tulee tavoittamaan Taivaan kaukaisimmat nurkat ja parantamaan 

ja edistämään kaikkia, joita se liikuttaa.”  

”Voisiko mahdollisesti olla olemassa mitään ihmeellisempää? Minä sanon teille, ”Ei.” Taivas on 

enemmän kuin ihmeellinen. Taivas on kaikki, mitä olette koskaan unelmoineet tai halunneet 

lyhyen elämänne aikana Maapallolla.” 

”Kun menette elämän läpi, te ajattelette itseksenne, ”Minä toivon… tätä ja minä toivon… tuota.” 

Ja tiedättekö, että enkelinne on nauhoittamassa kaikki ne asiat ja tuovat ne Minulle. Voi, kyllä, 

enkelit palvelevat siinä ominaisuudessa. On Minun iloni nähdä heidän olevan mukana tuottamassa 

iloa teille ja ne itse elävät tuodakseen iloa muille – se myös on heidän ilonsa. Siispä kun te 

vierailette yhdessä ihmeellisistä paikoista, joita Minä olen luonut teitä varten, asiat, joita ajattelitte 

vuosikymmeniä… pienet ohikiitävät ajatukset siitä, mistä piditte, kaikki se tullaan tiivistämään 

sinne, missä te vierailette.” 

”Esimerkiksi, jos näitte violetin värisen perhosen ja ihmettelitte sen kauneutta, mutta ajattelitte 

sitä hetken, ”Toivon, että sillä olisi silmät siivissään.”- se ajatus on nauhoitettu. Ja kun te näette 

sen perhosen, sillä tulee olemaan kauniit silmät siivissään. Jos rakastatte punaisia kallioita ja syviä 

kanjoneita, joissa on vesiputouksia ja saniaisia, kaikki tulee olemaan kuin olisitte maalanneet sen, 

mutta monenlaisten yllätysten kera kuten villiparsaryppäitä ja vesikrassia, eksoottisia kukkia ja 

leikkisiä saukkoja kirmailemassa vedessä. Ja kivenheiton päässä hirviemo vasansa kanssa syöden 

eloisaa vihreää ruohoa ja hänen yläpuolellaan sinun lempikissasi, vuorileijona, laiskasti nuollen 

tassujaan ja kierähtäen selälleen, nauttien villistä kauneudesta.”  

”Te tulette näkemään muodonmuutoksia, jotka kaiken läpäisevä Rakkaus on tehnyt. Leijona ja 

hirvi makaavat vierekkäin ja leijona hellästi halaa hirveä, kun ne ovat nokosilla. Saukot tulevat 

veden pintaan kauniiden simpukankuorien kanssa ja laskevat ne jalkoihinne, kerjäten tulla 

silitetyiksi. Mehiläiset nousevat sydänmuodostelmassa ja kutsuvat teitä ottamaan heidän 

hunajaansa.”  

”Hiekka allanne tulee hellästi mukautumaan muotoonne, haluten tehdä olonne mukavaksi. 

Kanjonin seinämissä tulee olemaan jalansijoja ja kädensijoja, tehden kiipeämisestä vaivatonta ja 

ylös mennessänne, siellä tulee olemaan yllätyksiä, kuten pieniä luolia, jotka on vuorattu jalokivi 

laatuisella indigon värisellä atsuriitti-kivellä. Kotkat tulevat kutsumaan teidät istumaan heidän 

pesäänsä ja hyväilemään heidän untuvikkojaan.”  

”Puiden lehdet tulevat kahisemaan iloisesti, kun menette ohi ja ruoho tulee kilisemään kuin kellot, 

tervehtien teitä rakkaudella, kimmeltävät valoprismat välkkyenniistä ja tanssien kanjonin seinissä. 



Oi, Taivaan ihmeet EIVÄT KOSKAAN lopu ja kaikki tulee olemaan teidän, koska Maapallolla te elitte 

Minua varten. Siispä, nyt Minä käytän Meidän ikuisuutemme ilahduttaen teitä asioilla, joita te ette 

koskaan ajatelleet, mutta jotka ovat laajennettuja siitä, mistä te olitte niin haltioissanne 

Maapallolla.”  

”Minä voisin jatkaa ja jatkaa koko illan Clare, mutta jopa nyt, silmäluomesi ovat raskaat. Taivaassa 

niin ei käy enää koskaan, ellet halua sitä.”  

( Clare ) En usko, että koskaan haluan taistella sen tunteen kanssa enää, Herra.  

( Jeesus ) ”No niin, Minä halusin jakaa joitakin Taivaan ihmeitä kaikkien Minun Morsianteni kanssa. 

Mutta Minun pitäisi mainita, että tulee olemaan idyllisiä kyliä, kuten niitä, joita sinä ihailet niin 

paljon Kreikassa, kahviloita ja jopa taideteoksia on pienten bistrojen seinät tulvillaan. Ihmisiä, jotka 

rakastavat asua huoneistoissa, tulevat löytämään sellaista iloa omasta erityisesti suunnitellusta 

kodistaan, jossa on terasseja ja maisemointi kaikkein värikkäimmillä kukilla ja elävien vesien 

lähteillä.”  

”He tulevat elämään kanjonimaisissa ryhmissä, niin että he voivat istua terasseillaan ja vierailla 

toinen toistensa luona. Puutarhoihin on laitettu mutkittelevia kanavia ja korostettu idyllisillä 

silloilla; kiemurtelevia mukulakivikatuja, salaisia puutarhoja, joissa on laventeli ja valkoliljaryhmiä 

yksityisten vesiputousten ympärillä ja koristeellisten, mutta mukavien penkkien ja keinujen 

ympärillä. Oi, mitä Minä olen suunnitellut Minun kaupunki asukkaille, se tulee olemaan jotain 

ylimaallista.”  

( Clare ) Herra, Sinä et tee mitään puolitiehen. Sinä olet kaikkein tuhlailevin rakastaja, kukaan ei 

koskaan voisi rakastaa kuten Sinä rakastat.  

( Jeesus ) ”Minun Morsiamellani ei ole harmainta hajuakaan Taivaan ihmeistä – hän ei voi kuvitella 

mielessään sen laajuutta, mihin Minä olen ryhtynyt valmistellakseni ihanteellisen paikan, juuri 

häntä varten, tuodakseni hänelle loppumatonta iloa. Siispä Minä haluan teidän kaikkien vaalivan 

näitä ajatuksia, Minun Morsiameni. Minä olen mennyt valmistelemaan paikan teitä varten, että 

missä Minä olen, siellä myös te tulette olemaan. Ja Minä lupaan teille – se ei ole vain mikä tahansa 

paikka, se on ihmemaa ja taideteos, luotu juuri teitä varten.”  

”Ottakaa nämä unet nyt mukaanne ja valmistelkaa sydämenne, sillä Minä tulen teitä varten pian. 

Pitäkää tiukasti kiinni näistä asioista ja vaalikaa niitä sydämessänne. Ne tulevat uudistamaan teitä 

ilolla, kun käytte niissä uudestaan, sillä Minun Sydämeni ei ole säästellyt yhtään yksityiskohtaa 

tuodakseen ihmettä ja mielihyvää.” 


