
687. Jeesus sanoo… Hankkiudu eroon kaikesta Negatiivisuudesta,  

Kiitä & Vietä paljon aikaa Minun kanssani Ylistyksessä 

HANKKIUDU EROON KAIKESTA NEGATIIVISUUDESTA… KIITÄ & VIETÄ PALJON AIKAA YLISTYKSESSÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 26. Helmikuuta, 2019. 

( Clare ) Herra, auta meitä olemaan jatkuvasti kiitollisia asioista, joita Sinä tuot meille joka päivä, 

niin monin, monin tavoin… Amen. 

Herra, onko jotain, mitä Sinä haluat sanoa Sinun Morsiamellesi tänä aamuna? 

Jeesus vastasi… ” Kiittäminen. Sen tunnistaminen, millä Minä olen siunannut teitä elämässänne ja 

että jatkuvasti löydätte aiheita, mistä kiittää Minua. Tällä on kaksi vaikutusta. Välittömästi se tuo 

iloa sydämiimme. Se tuo terveyttä luihinne ja lopettaa negatiivisten, kiittämättömien ajatusten 

sisäänpääsyn sydämeen. Iloa ilon päälle, kiitoksen antamista kiitoksen päälle, ne ovat tikkaat 

Taivaaseen, Minun Morsiameni. ”  

” Kaiken negatiivisuuden, mikä teille on valotettu viime kuukausina, sen takia te olette suuresti 

ylistyksen ja kiitoksen antamisen tarpeessa. Tämä negatiivisuus, mikä teille on paljastettu, on 

jättänyt varjon elämienne ylle ja se pitää puhdistaa. Ylistys ja aito, todellinen arvostus Meitä (Pyhä 

Kolminaisuus) kohtaan ja sitä kohtaan, mitä Me olemme tehneet teidän puolestanne, on 

avaintekijä ympäristönne puhdistamisessa. Jopa fyysiset kehonne ovat reagoineet tähän ja ovat 

puhdistuksen tarpeessa. ”  

” Minun Morsiameni, mikään ei muodosta esteitä niin kuin negatiivisuus, valittaminen, 

epävarmuus, huoli, pelko. Nämä energia pilvet peittävät Ilon, Toivon, Luottamuksen Minuun ja 

moniin ihmetekoihin, jotka ovat teidän saatavillanne, koska te olette avoimia elämän 

mahdollisuuksille, jotka virtaavat teistä siunaamaan muita. ”  

” Nämä on muurattu teidän sisällenne näillä negatiivisilla kasautumilla ja ne eivät pääse 

virtaamaan ulos tullakseen vapaasti ilmaistuiksi ja rohkaistaksensa toisia. Lisäksi, mitä kauemmin 

ne viipyilevät teidän ilmapiirissänne, sitä kiinteämmiksi ne tulevat – kuin suomuiksi, jotka kasvavat 

elintärkeitten elinten ja mielen ympärille. Te huomaatte jatkuvasti olevanne puolustavassa tilassa 

sen sijaan, että olisitte iloisessa, eteenpäin menevässä, lahjojanne käyttävässä tilassa. ”  

” Kevätaika on hyvä aika arvioida, mikä roikkuu teissä ja hankkiutua siitä eroon. Saanko Minä 

sanoa, että niin paljon otetaan teiltä pois, kun te ylistätte Meitä ja kiitätte Meitä monista 

mahdollisuuksista, mitä Me annamme teille uudelleen joka aamu. Mutta kun te olette juuttuneet 

omaan liejuunne, te vedätte puoleenne vain lisää viholliselta. ”  

” Minä kutsun teitä, Minun Morsiameni, tekemään uuden yrityksen ylistää ja kiittää Minua. 

Kiittäkää Minua pienimmistäkin asioista, jotka tekevät päivästänne erityisemmän, koska Minä 

jatkuvasti ripottelen pieniä rakkauden kosketuksia elämiinne. Olivatpa ne sirkuttava lintu tai 

koulua varten tarvitsemanne voimavarat. On niin monia tapoja, millä Minä lähestyn teitä Minun 

rakkaudellani. Kun te olette kaupassa ja romanttinen laulu alkaa soimaan – älkää pitäkö sitä 

sattumana. Tietäkää, että Minä laulan yllänne ja välitän uutta toivoa sydämiinne. ” 

 ” Kaikista niistä asioista, joita te voitte tehdä miellyttääksenne Minua, ylistys on kaikkien muiden 

yläpuolella korkealla. Ja hyvänä kakkosena on hyvän tekeminen sorretuille ja niille, joilla ei ole 

toivoa elämissään. Järjestäen heille mahdollisuuksia, ystävällisen sanan sanominen tai hiljainen 

rukous. Kaikki nämä asiat vangitsevat Minun kiintymykseni teitä kohtaan ja saavat Minut 

hymyilemään. ”  



” On tulossa Morsius aika. Hankkiutukaa eroon läiskistä, rypyistä ja tahroista ja tavoittakaa muita 

uudella innoituksella elää. Saadaksenne tämän, teidän täytyy viettää aikaa Minun kanssani ja ottaa 

itsellenne Minun sydämeni, Minun asenteeni ja Minun sanani teille. Sitten te voitte kaataa sitä 

muille ja jättää jälkeenne hymyn. Eikä vain minkälaista hymyä tahansa, vaan sellaisen, että Jumala 

Itse on koskettanut teitä – ja te puolestanne voitte koskettaa muita tavalla, joka palauttaa elämän 

kipinän takaisin heidän sieluilleen.”  

” Me olemme nyt etenemässä elämän uutuuteen ja toivoon, että Taivas olisi Maapallolla. Kun te 

puhdistatte pimeyttä itsestänne, mikä on varjostanut tätä maata. Kun te löydätte lahjat, joita Minä 

olen istuttanut teihin. Kun te astutte eteenpäin käyttämään niitä kaikkien sielujen hyväksi. ” 

” Minä jumaloin teitä, Minun Morsiameni. Edetkäämme yhdessä ja olkaa Minun Toivon 

suurlähettiläitäni. ” 


