
72. Jeesus sanoo…  

Odotustenne kautta, Minä poistan Tahrat… Tulkaa Minun luokseni Ylistyksessä 

TULKAA MINUN LUOKSENI YLISTYKSESSÄ & ODOTUSTENNE KAUTTA MINÄ POISTAN TAHRAT 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Toukokuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ” Minulla on niin paljon rakkautta ja myötätuntoa sinua, Minun Morsiantani 

kohtaan. ”  

( Clare ) Voi Jeesus, minä kaipaan olla kanssasi. Tämä maailma on niin epätäydellinen paikka ja kun 

minä olen siinä, se ei tee siitä yhtään täydellisempää. 

( Jeesus ) ” Minä tiedän, mitä sinä tunnet ja sinä osoitat suurta kärsivällisyyttä. ” 

( Clare ) Minä kaipaan Sinua, Jeesus.  

( Jeesus ) ” Minä kaipaan sinua myöskin, sinulla ei ole aavistustakaan, etkä sinä voi käsittää sitä 

kidutusta mitä Minä käyn läpi joka päivä, kun Minun Morsiameni on erillään Minusta. Me 

molemmat kärsimme tästä erosta, mutta ainakin meillä on nämä virkistyksen ajat keskenämme. ”  

( Clare ) Se todella auttaa.  

( Jeesus ) ” Se lohduttaa Minua myös. Vain sen tietäminen, että sinä välität tarpeeksi ollaksesi 

Minun kanssani, on huomattavaa. ”  

( Clare ) Voi Herra, Minä haluan enemmän sinua ja vähemmän muita asioita, mutta en halua olla 

vastuuton niitä kohtaan, jotka ovat etsimässä Sinua.  

( Jeesus ) ” Etkö sinä tiedä, että me olemme yhdessä, kun sinä kirjoitat heille? Etkö sinä tiedä, että 

Minä täytän sinun pääsi Minun ajatuksillani, niin että sinä voit ohjata heitä Minua varten? ”  

( Clare ) Kyyneleitä ja tunteenpurkaus… ”Voi, Herra, minä en halua olla täällä, minä haluan olla 

Sinun kanssasi.” 

( Jeesus ) ” Pian Rakkaani. ” 

( Clare ) Miksi minä tunnen tällä tavoin?  

( Jeesus ) ” Koska me lähestymme aikaa. Minä sallin sinun nähdä hiukan sydämeesi ja kuinka sinä 

kaipaat Minua. Ja jos Minä paljastaisin koko totuuden sinulle, sinä kuolisit siihen paikkaan. ” 

( Clare ) Se ei olisi niin paha asia?  

( Jeesus ) ” Ei sinulle eikä Minulle, mutta muille se olisi. ” 

( Clare ) Voi, Jeesus, minä tunnen sydänsurua jälleen. Herra tuo meitä kohti täydellisyyttä, askel 

askeleelta, kun me ymmärrämme, että Taivaaseennosto on melkein käsillä, me olemme enemmän 

vakavissamme saadaksemme lihallisen luontomme hallintaan. Viimeisen 12 kuukauden aikana on 

ollut kolme vakavaa varoitusta, ja odottamisen tunne siitä, että Taivaaseennosto on päällämme. 

Mutta olemme yhä tässä. Onko Herra johtamassa meitä harhaan? Ei, ei koskaan, Jumala ei 

valehtele. 

 

 



Kuitenkin Hän on johdattamassa meitä selvempään ymmärrykseen siitä, mikä meissä on sellaista, 

mistä tulee päästä yli. Joka kerta, kun me valmistaudumme Taivaaseennostoa varten, menemme 

rukoilupaikkaamme ja torjuaksemme lihamme Pyhän Hengen avulla, meidän morsiuspukumme 

menettää lisää tahroja ja tulee puhtaammaksi. Nämä ovat melkein kuin valmistautumis 

harjoitukset viimeistä päivää varten ja sen Herra sanoo tulevan, jonain päivänä se ei tule olemaan 

harjoitus, vaan todellinen asia. 

( Jeesus ) ” Sinä olet oikeassa siinä, mitä olet kertonut ihmisille. Se on täsmälleen sitä, mitä Minä 

olen tekemässä, koska jokainen taso tuo toisen tahrojen joukon ilmeiseksi heille, jotka ovat todella 

halukkaita. Jotkut vain kulkevat matkassa, mutta eivät tee mitään todella kääntyäkseen jonkun 

puoleen. Tämä on mikä erottaa Morsiamet Uskovista. Minä rakastan heitä molempia, mutta 

Morsiamet tavoittelevat Minua koko sydämestään ja Minä palkitsen heidät Minun läsnäolollani. ” 

” Milloin Minä olen tulossa? Hetkellä millä hyvänä, jonain hetkenä se ei ole harjoitusta, se tulee 

olemaan todellista. Minä haluan nähdä täsmälleen, kuinka tottelevainen kukin Minun 

Rakastajistani on ja tapahtumasarjassa he saavat monia, monia tahroja pois puvuistaan, ehkä eivät 

ihan kaikkia, mutta koska ne tulevat pintaan, Minä voin antaa ne heille anteeksi ja ottaa heidät 

pois. Tässä tapahtumasarjassa, Minä en pyydä täydellisyyttä, vain vakaata päämäärän muutosta ja 

yritystä. ” 

” Koska Minun Morsiameni haluaa olla täydellinen, haluaa tulla puhtaaksi pestyksi, haluaa, että 

hänet päästetään vioistaan ja synneistään, Minä luen sen hänelle oikeamielisyydeksi ja vaikka hän 

ei saata olla täysin täydellinen, kun Minä tulen häntä varten, hänen sitoutumisensa pysyy hänen 

puolestaan ja hänen pukunsa tulee tahrattomaksi puvuksi. Ymmärrättekö, että Minä teen tämän 

häntä varten, Minä teen tekemiset, kun hän vastaa Minulle tottelevaisuudella, Minä poistan 

tahrat. Se on osa pyhittämisen mysteeriä. Voi, Clare, Minä rakastan häntä niin, Minä haluan hänen 

olevan Minun kanssani. ”  

” Ja on erilaisia tasoja, Se tarkoittaa, että joillekin on annettu 20 kykyä, joillekin vain 1, siispä Minä 

tuomitsen sen perusteella, että mitä on tehty sillä, mitä on annettu. Siksi jotkut vaikuttavat 

epätodennäköisiltä ehdokkailta, mutta koska he ovat työskennelleet niin ahkerasti käyttäen yhtä 

kykyään, heidät nähdään yhtä menestyneinä kuin muut, joille annettiin monta muuta kykyä ja he 

käyttivät niitä. Voi kuinka Minä rakastan Minun Morsiantani ja kaipaan hänen olevan Minun 

kanssani. ”  

” Sinun laulusi oli hyvin koskettava, hyvin koskettava ja monia sydämiä tuli Minulle sen laulun 

kautta. Kiitos rakkaani, kiitos kauniista laulusta, joka tuo ylistystä ja kunniaa Minulle ja tuo Minun 

Morsiameni juuri sen verran lähemmäs täydellisyyttä. ”   

” Kun hän uppoutuu ylistykseen, hänen rakkautensa tuli puhdistaa hänen sydämensä ja ylös ja ulos 

tulee kuona. Mitä enemmän hän pysyy ylistyksessä, sitä enemmän kuonaa tulee pintaan, sitä 

enemmän hän ymmärtää riittämättömyytensä ja antautuu Minulle. Siksi Minä pidän parempana, 

että sielut tulevat Minulle ylistyksessä… Minä tulen teidän porteillenne kiittäen ja teidän 

esikartanoihinne ylistystä veisaten, se on selkeyttävää ylistystä, hänen sielunsa ydin tukeutuu 

Minuun ja me tulemme yhdeksi Taivaallisessa liiton hetkessä. ”  

” Koko elämän tarkoitus on tuntea Minut, palvella Minua, rakastaa Minua ja missään muualla se 

valtuutus ei realisoidu niin kuin ylistyksessä. Täällä hän on antanut itsensä Minulle ja Minä tavoitan 

hänet ja syleilen häntä Minun Rakkaudellani. Se on tärkein läheisyyden muoto Minun kanssani. ”  



” Siispä Minä haluan sinun jatkavan hänen opettamistaan, että tämä on tie Minun Sydämeeni. Niin 

monella ei ole arvostusta sitä kohtaan, mitä Minä teen heidän vuokseen. Ja Minä en puhu heistä, 

jotka eivät tunne Minua, Minä puhun Minun uskovistani, opetuslapsista ja morsiamista. 

Kiitollisuutta valitettavasti puuttuu kaikilta ja siksi Minä pidättelen merkittäviä siunauksia, koska 

pienempiä ei ole tunnustettu ja arvostettu. Tämä on toinen salainen tie Minun Sydämeeni. ”  

” Minä ihastun, kun kuulen Minun Morsiameni riemuitsevan lahjoista, joita Minä olen antanut 

hänelle. Valittaminen on sen täysi vastakohta. Jos Minä olen sallinut sairauden, joka ei ole 

väistynyt voidellulla rukouksella, sitten Minä pyydän Minun läheisintä ystävääni, että hän kantaisi 

hiukan Minun Rististäni vielä pelastamattomien puolesta, se on todella arvokas paasto uhraus, 

siksi Minä harvoin enää pyydän sinua paastoamaan, sinä kannat paljon kipua päivittäin. ” 

” Kun olit nuorempi, paastosit suuren osan viikkoa, mutta nyt sinä kannat ristisi ja osan Minun 

rististäni eri tavalla. Minua surettaa, että niin harvat ymmärtävät tämän toimintatavan. Voi kuinka 

paljon lohtua he voisivat ottaa vastaan, jos he vain tietäisivät, kuinka arvokkaita heidän 

kärsimyksensä ovat Minulle. Monet tulevat olemaan kauhistuneita, kun he tulevat Taivaaseen 

suurenmoisessa vastaanotossa, jonka he saavat heiltä, jotka hyötyivät heidän kärsimyksistään 

tässä elämässä. ”   

( Clare ) Ristin Kantaminen… Tässä haluaisin mainita, että kirjamme ” Morsiamen Kronikat” sisältää 

kappaleen, joka kertoo sieluista, jotka pelastettiin ja me emme tienneet sitä, koska toiset 

hylkäsivät armot, jotka Jumala oli tarkoittanut heille. Viestin Nimi on… ”Yllätys Taivaassa… Armoja 

jaetaan sinun puolestasi”. Linkki englanninkieliseen YouTube-viestiin on tämän videon alla.  

( Jeesus ) ” Minun viimeinen sanani tänään teille on, että pysykää vahvoina, pitäkää jalansijanne, 

jotka olette saavuttaneet katsomalla Minun Peiliini ja kohtaamalla vikanne ja lihanne. Pysytelkää 

jalansijoillanne, on tärkeää, ettette liu`u takaisin ”juomaan ja elämöimään”, koska sulhasen tulo 

viivästyy, pikemminkin suojelkaa sitä, mikä on jäljellä ja jatkakaa edistymistänne taistelussa 

lihaanne vastaan. Minä tulen antamaan teille voiton. ”  

” Minä siunaan teidät nyt kestävyydellä seisoa odottavasti odottaen Minun kutsuani hetkenä minä 

hyvänsä ja älkää uupuko loppuun hyvää tehdessänne, kun te pääsette Taivaaseen, te tulette 

toivomaan, että te olisitte tehneet niin paljon enemmän auttaaksenne toisia ja pyydän, Minun 

Morsiameni, kun otatte aikaa ollaksenne Minun kanssani tällä viikolla, tunnistakaa enemmän ja 

enemmän, kuinka maailma on juurtunut ajatteluunne ja elämiinne. ” 


