
983. Jeesus sanoo…  

Minun Morsiameni, ottakaa tämä Viesti Sydämeen & Tavatkaa Minut Tanssisalissa 

ELOKUUN 19. 2022… MINUN MORSIAMENI, OTTAKAA TÄMÄ VIESTI SYDÄMEEN JA TAVATKAA 

MINUT TANSSISALISSA 

Ote Jeesuksen Viestistä Sisar Claren kautta, Elokuun 19. 2022. 

(Clare) Sulkekoon Herran suloinen läsnäolo sielunne sisäänsä, kun kuulette tämän viestin Häneltä. 

(Jeesus) ”Tämän kanavan alussa, Minulla oli joitakin perustavanlaatuisia ongelmia Minun Ruumiini 

kanssa Maapallolla. Minä halusin teidän kaikkien näkevän vastakohdan uudenaikaisen kirkon ja 

Minun ensimmäisen vuosisadan kirkkoni välillä, ja jos Minä haluaisin kuvailla Minun 

Sydänasukkaitani jollakin erityisellä tavalla, se olisi kuin palaamista takaisin ensimmäiden 

vuosisadan kirkkoon, kuitenkin Minun välittömälla tulemisellani maustettuna.” 

”Nuo ensimmäiset vuodet olivat hyvin paljon Minun Morsiameni valmistelua ja hänen kanssaan 

seurustelua. Ja aikojen voimakkuuden ja Minun tulemiseni läheisyyden vuoksi, Minun on täytynyt 

ohjata teitä rukoilemaan hyvin vakavasti maailman jokaisen kansakunnan puolesta. Mutta 

kuunnelkaa, Minun Morsiameni, Minä olen silti romantikko sydämeltäni ja kaipaan viettää 

tapaamisaikaa ja tanssimisaikaa teidän kanssanne. Minä haluan teidän katsovan Minua silmiin ja 

näkevän Minut, Minä haluan paistatella teitä kaikkia Minun Rakkauteni lämmössä, koska Minä 

olen oi, niin onnellinen Sydänasukkaista, jotka eivät ole antaneet periksi, eivätkä lähteneet, koska 

aiheet kävivät vakavimmiksi.” 

”Monet teistä ovat eläneet läpi rakkaitten menettämisen ja tämä on ollut pimeää aikaa teille. Siksi 

Minä aion rohkaista teitä uudelleen, keräämään laulut, jotka saavat teidät havaitsemaan Minut 

syvemmin, valitkaa keskeyttämättömän rukouksen ja ylistyksen aika, ja sallikaa Minun valita laulu 

soitettavaksi.” 

”Jos se on riemuitsemis- tai tanssimislaulu, kuvitelkaa Minut siinä Minun smokissani, tanssimassa 

kanssanne. Hiljaisten laulujen aikana lepuuttakaa päätänne Minun Sydäntäni vasten.” 

”Minä olen nähnyt ne teistä, jotka ovat niin lopen uupuneita maailman tekemisiin ja ainoa tie tulla 

vapautetuksi siitä, on ottamalla Minun kädestäni kiinni, kun Minä johdatan teitä, joko 

tanssilattialle tai puutarhaan solisevan puron viereen, ja palvelevan teitä siellä Minun 

rakkaudellani. Minä tulen myös luistelemaan kanssanne, soittamaan pianoa kanssanne ja huilua ja 

viulua ja todella haluan teidän saapuvan Minun lepooni, mikä on suunnattoman nuorentumisen ja 

uudelleen tankkaamisen paikka.” 

”Monilla kerroilla, kun sallitte pyhitetyn mielikuvituksenne mennä Minun kanssani, te tulette 

löytämään itsenne niin kovin läheltä Minun sydäntäni, tekemässä asioita, joita me rakastamme 

tehdä yhdessä. Minä rakastan elämienne jokaista osa-aluetta. Minä rakastan teidän luovuuttanne. 

Minä rakastan kiivetä vuoria ja haistaa maitten notkoissa olevia kanervia, kun me teemme 

tutkimusmatkaa yhdessä. Minä rakastan lentää kanssanne. Minä rakastan tanssia kanssanne ja 

luultavasti kaikkein eniten Minä rakastan levätä kanssanne.” 

”Päästäkää irti jäykistä ennakko-odotuksistanne, ja tulkaa Sulhasenne luokse, valmistellen elämää 

Maapallolla, mikä tullaan pidentämään ikuisuudeksi. Autuuden elämää, syvää teidän ja Minun 

hyväksymisen elämää, tanssimista, uimista ja tutkimusretkien tekemistä yhdessä. Minä odotan 

teidän iloanne, kun te olette tekemäisillänne uuden löydön asumuksestanne, mitä Minä olen 

edeltäkäsin mennyt valmistelemaan. Minun sydämeni sykkii hiukan voimakkaammin odotuksessa, 



että kuinka te tulette reagoimaan tähän ihmeelliseen kokemukseen, löytöön Minun 

käsittämättömästä rakkaudestani teitä kohtaan, ja iloon tuoda teille Minun lahjojani.” 

”Siispä, Minä kovasti suosittelen teille, että kokoatte muutaman soittolistan ja jopa mestarilistan, 

jossa ovat kaikki laulunne ja tehkää niin kuin Äiti Clare on tehnyt. Rukoilkaa ja laittakaa lista 

soimaan sattumanvaraisessa järjestyksessä (Random-asennolle) ja sallikaa Minun Henkeni 

järjestää tämä kokemus teille.” 

”Ja sinä Minun Rakkaani, luet Minun Sydämeni, en voi kertoa sinulle millaista iloa Minä tunnen, 

kun sinä vastaat niin auliisti Minun kutsuuni. Kuvittele, että olet nuori teini, joka on ihastunut 

poikaan koulussa ja hän ei koskaan vaikuta huomaavan sinua, mutta kun koulun tanssiaisilta tulee, 

hän etsii huoneesta sinun läsnäoloasi. Katseenne kohtaavat ja hän kävelee ohi kaikkien muiden, 

vain kysyäkseen sinua tanssimaan. Miksi? Koska hän on ihastunut sinuun myös, ja hän ajatteli, 

ettet koskaan huomannut häntä.” 

”Ja tuo on vain pieni vihje siitä, kuinka ihastunut Minä olen, kun sinä huomaat Minut ja vastaat 

kaikella hellyydellä ja kunniallisella mielihalulla olla Minun läsnäolossani. Minun Morsiamet, 

ottakaa tämä viesti sydämeen ja tavatkaa Minut tanssisalissa. Te tulette seisomaan Minun 

edessäni välittömästi pukeutuneena hääpukuunne ja pian oivallatte, että Minun katseeni on 

naulittuna teihin, sillä tuolla hetkellä te olette ainoa tällä Maapallolla. Saanko Minä ikuisesti olla 

teille ainoa tällä Maapallolla. Amen, olkoon niin.” 


