155. Jeesus sanoo… Koko Luomakunta ylistää Minua…
Tulkaa sisään Minun Kartanoihini Ylistäen & Kiittäen
KOKO LUOMAKUNTA YLISTÄÄ MINUA… TULKAA SISÄÄN MINUN KARTANOIHINI YLISTÄEN &
KIITTÄEN
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Lokakuuta, 2015.
( Clare ) Voi, miten mahtavan kaunis viesti Jeesuksella on meille tänä iltana…
Jeesus aloitti… ” Jotkut Minun Morsiamistani ovat unohtaneet viettää runsaasti aikaa ylistyksessä
Minun kanssani. ”
( Clare ) Ja kun Hän sanoi sen, minua muistutettiin tarinasta, johon Ezekiel oli juuri törmännyt, ja
kuten te tiedätte, sattumia ei ole!
Siispä tämä on se tarina. Pastori Parks kuoli kohtaukseen ja hänelle näytettiin Taivasta ja Helvettiä.
Tämä oli Koreassa, uskoakseni. Kaksi enkeliä saattoi häntä Taivaan porteille ja portit eivät
auenneet ja hän kysyi… ”Miksi ne eivät aukea?” Enkelit sanoivat… ”Sinun täytyy ylistää, sinun
täytyy laulaa Hänelle ylistystä.” Hän väitti, ettei hän osannut laulaa ja he sanoivat hänelle ”Sinun
täytyy.” Ja kun hän lauloi, tämä kaunis ääni tuli ulos ja portit heilahtivat auki. Voi, se on kaunista!
( Jeesus ) ” Minulla on niin monia uusia voiteluita ja lahjoja teille, Minun Morsiameni, mutta teidän
täytyy tulla kiittämään ja ylistämään heilauttaaksenne portit auki! Se oli aika tarkoituksellista, että
määräys ylistää Minua kirjoitettiin, kun hän saapui Minun Talooni. ”
” Kuten on kirjoitettu Psalmissa 100: 1-5… ”Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa. Palvelkaa
Herraa ilolla, tulkaa Hänen kasvojensa eteen riemulla. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on
meidät tehnyt, ja Hänen me olemme, Hänen kansansa ja Hänen laitumensa lampaat. Käykää
Hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää Häntä, kiittäkää
Hänen nimeänsä. Sillä Herra on hyvä; Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja Hänen
uskollisuutensa polvesta polveen. ”
” Ei ole mitään, minkä Minä kieltäisin ylistävältä, kiitolliselta sielulta. Loppujen lopuksi, jokainen
sydämen halu tulee täytetyksi. Mutta, kun te heitätte pois päivän kahleet kuin vanhat räsyt ja
kurkotatte sydämenne taivaan kartanoihin ylistääksenne, itse Minun käsivarteni ja sydämeni
heilahtavat auki vastaanottaakseen teidät ja yhdessä me menemme ylistykseen ja teidän sielunne
on ennallistettu. Kuinka monta kertaa sinä olet kuullut Minun laulavan laulua sinun ylläsi, Clare? ”
( Clare ) Voi, Herra – jopa useammin kuin voin muistaa. Jopa kaksi päivää sitten ruokakaupassa
minä huomasin, että Sinä teit niin.
( Jeesus ) ” Se on totta, Minä olen tehnyt sitä hyvin pitkän aikaa. Vasta ihan viime vuosina sinä olet
huomannut, että Minä tarkoituksellisesti laulan takaisin sinulle. Kun sinä laulat Minun
Kaunokaisestani, Minä en voi muuta kuin antaa vastalahjan, Minun Ihanat Morsiameni. Kyllä, Minä
laulan teidän yllänne! Ylistyksessä, kun te ajatte, kaupassa ja aamuisin, erityisesti. Kyllä, Minä
rakastan laulaa yllänne aamuisin ja vahvistaa päivänne Minun Rakkauteni ja Luottamukseni
kunnolliselle perustalle teissä. ”

” Minä rakastan muistuttaa teitä teidän kauneudestanne Minun edessäni. Se ei ole tämän
maailman kauneutta, se on Taivaallista ja mestariteos, jota koko Taivas arvostaa. Sillä teitä ei ole
vain lunastettu, vaan te olette myös Minun itse Puolisoni Ikuisuuden ajan. Ja kuinka ihania te
olettekaan ylistyksen puvussa. Kyllä, Minä koristan teidät teidän tilanne mukaan, kuten Clare on
usein huomannut. Värit, joita te käytätte, ovat Minun valitsemiani ja heijastavat sitä, mitä
kulloinkin on meneillään teidän elämässänne. ”
” Kun te laulatte Minulle, kun te etenette sanoihin asti, vaikka ette laulaisikaan, mutta teidän
sydämenne ilmaistaan niiden kautta, tietynlaista hunajaa vapautuu. Hengellistä Hunajaa, sekä
tuoksuna, joka kohoaa Valtaistuimelle ja rauhoittavana palvonnan peitteenä, joka myöskin kohoaa
kietomaan Minut. ”
” Te ette vielä ymmärrä, mitä teidän ylistyksenne merkitsee Minulle. Jos te voisitte nähdä
pimeyden taskut ympäri tätä Maapalloa, te ymmärtäisitte, kuinka todellakin Maapallolla on monia
tunkioita… paikkoja, missä iloa ja ylistystä ei harjoiteta, paikkoja, joissa Minua ei tunneta, paikkoja,
jotka kelluvat rikoksessa ja synnissä. ”
” Silloin te näkisitte tuikkivat valot, jotka ilmestyvät yhtäkkiä pimeydestä loistamaan, tuikkimaan ja
sykkimään ylistäen. Kyllä, se mitä te katselette, ovat ylistävät sielut, jotka ylistävät Minua
sydäntensä pohjasta saakka – joko laulussa, vetoomuksessa tai arvostamalla kaikkea sitä, mitä
Minä olen tehnyt. ”
” On totta, että minkään ei tulisi olla mysteeri teille, ei minkään. Kaikki asiat palautuvat takaisin
Minulle. Mutta te ette vielä ole kuulleet tähtien, sirkkojen, monien vesien, tuoksuvien tuulien
sinfoniaa. Jokaisessa näissä luonnonvoimissa, Luomakunta ylistää Minua ja siksi Minä nyt kutsun
teitä korkeamman muotoiseen ylistykseen. ”
( Clare ) Tiedättekö, se on kiinnostavaa, koska minä tunsin sen, kun minä olin istumassa
pihallamme jättimäisen puun alla. Minä vain tunsin Herran läsnäolon NIIN VAHVANA lehtien
kahinassa.
( Jeesus ) ” Ylistäkää Minua hengessä ja totuudessa kuin ei koskaan ennen, mutta aloittakaa
kiittävällä sydämellä, huomioiden kaiken, minkä Minä olen asettanut ympärillenne teidän
nautinnoksenne. Ja lehtien kahinan, kun kuljette ohi. Tiedättekö, että ne taputtavat käsiään?
Ihmeiden ihme, ne ylistävät Minua, joka elän teidän sisällänne! Kyllä, heillä on älykkyyttä ja tietoa
tarpeeksi ylistääkseen. Ettekö ole lukeneet… ”Puut kedolla tulevat taputtamaan käsiään?”. ”
” Kuten on kirjoitettu Jesaja 55:12… Sillä iloiten te lähdette, ja rauhassa teitä saatetaan; vuoret ja
kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne, ja kaikki kedon kukat paukuttavat käsiänsä. ”
” Ja Psalmi 98:8:ssa sanotaan … Paukuttakoot käsiänsä virrat ja vuoret yhdessä riemuitkoot.”
” Kyllä, uudelleen ja yhä uudelleen, koko Luomakunta ylistää Minua. ”
” Paavalin Kirjeessä Roomalaisille 8:19-22 sanotaan… Sillä Luomakunnan harras ikävöitseminen
odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä Luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle – ei
omasta tahostaan, vaan alistajan – kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva
vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme,
että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. ”

” Kuinka voisi Luomakunta kärsiä, ellei sillä olisi yhtään tietoisuutta? Se ei voisi. Siis katsokaahan,
kaikki on ihmisen kanssa yhteydessä odottamassa vapautusta teidän kanssanne. Siispä, kun te
kuljette puistossa tai metsässä ja kuulette lehtien kahinan, te kuulette Minun Luomakuntani
ylistävän Minua. Ettekö te yhdistyisi ja tunnustaisi niitä? ”
” Näettekö te? Teidän kiitoksenne ja ylistyksenne on osa kaikkea, minkä Minä olen tehnyt. Ei ole
mitään, joka ei laulaisi Minun ylistystäni. ”
” Ja Psalmi 19:1-4 sanoo… Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, Taivaanvahvuus ilmoittaa Hänen
kättensä tekoja. Päivä sanoo päivälle ja yö ilmoittaa yölle. Se ei ole puhetta, se ei ole kieltä, jonka
ääni ei kuuluisi. ”
” Ja Ilmestyskirja 14:2:ssa sanotaan… Ja minä kuulin Taivaasta ikään kuin paljojen vetten pauhinan
ja ikään kuin suuren ukkosenjylinän ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikään kuin kanteleensoittajain,
kun he kanteleitaan soittavat. ”
( Jeesus ) ” Siispä, Minun Morsiameni, se mitä Minä kerron teille, on että iloinen on sielu, joka
Minua ylistää, suuria ovat lahjat, joita suihkutetaan teille, kuten tämä on. Tulkaa Minun
kartanoihini ylistäen ja katsokaa, kun Taivaan ovet heilahtavat auki ja paljastavat Minun
olemukseni teidän keskellänne… ”
” Sallikaa Minun Rakkauteni riemukkaan hunajan valua loppuun uupuneiden sielujen ylle ja
paistatella Minun olemukseni tulessa. Sallikaa Minun ennallistaa ja varustaa teidät uudelleen
edessä olevia taisteluita varten ja haasteita, joita te tulette kohtaamaan, ja ennen kuulemattomia
asioita varten, joihin minä olen teidät jo varustanut. ”
” Kyllä, tulkaa Minun Sydämeeni laulaen ylistystä ja sallien Minun lahjoittaa teille Minun
Rakkauteni ikuisten tulien kipinän. Ja kun te menette maailmaan, sen rakkauden tuli palaa. Se
polttaa kaiken, jonka kanssa se tulee kosketukseen. ”
” Siksi Saatana vihaa ylistystä, vihaa muusikkoja, ja vihaa verrattomasti läheisyyttä, jota me
jaamme Minun Sydämeni kamareissa. Suojelkaa tätä korvaamatonta lahjaa ja asukaa Minun
kanssani, sillä todella teidän Jumalanne asuu Hänen Ihmistensä ylistyksissä. ”
” Ja kuten Psalmissa 22:3 sanotaan… Ja kuitenkin Sinä olet Pyhä, jonka istuin on Israelin
kiitosvirtten keskellä. ”

