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TAIVAASEENNOSTO & MITÄ TE TULETTE KOKEMAAN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Helmikuuta, 2016.  

Minä olen tässä, Herra. Sinun sanasi merkitsevät minulle kaikkea. 

Hän aloitti… ” Minä halusin vastata sinun pohdiskeluusi Taivaaseenostosta. Kyllä, on kirjoitettu, 

että jotkut pelastuvat tulen läpi menemällä… mutta Minä en ole tarkoittanut sitä Minun 

Morsiamelleni. Minä olen vakaasti polttanut epäpuhtauksia hänen sydämestään, täällä 

Maapallolla. Enkö Minä palkitsisi hänen uskollisuuttaan… lisäisinkö Minä polttavia korjauksia 

kaikkeen siihen, mitä hän on kärsinyt Minun vuokseni?” 

” Ei, Minä kerron teille, Minä en lisää. Te tulette kokemaan silkkaa, muuntelematonta autuutta, 

sillä hetkellä, kun Minä otan teidät ylös. Te tulette unohtamaan Maapallon ja tulette olemaan 

kapseloituja Minun Sydämeni iloon. Sillä aikaa, kun Minun pitää käsitellä Maapallon asioita, te 

tulette olemaan vapaita Maapallon asioiden käsittelemisestä ja teidät istutetaan hienoimpaan 

pitopöytään, mitä ikinä on ollut olemassa. Me tulemme olemaan yhdessä osallisia sanomattomaan 

iloon. Tämä tulee olemaan juhla, Clare, sillä Minun Morsiameni on tuotu kotiin Minun luokseni.”  

” Kyllä, silmänräpäyksessä te tulette muuttumaan… ”Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman 

katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. ” Paavalin 1 

Kirje Korinttolaisille 15:53. 

” Kyllä, te tulette todella muuttumaan ahkeroinnista vapauteen, Jumalan poikien ja Tyttärien 

vapauteen, nostettuina Minun Morsiameni ja Taivaallisen Puolison asemaan. Enää ei synti vaivaa 

teitä, enää ei vihollinen töni teitä, enää te ette tule ymmärtämään väärin tai tulemaan 

väärinymmärretyiksi. Enää te ette tule ahkeroimaan teidän synnillisen luontonne orjuudessa, 

jatkuvassa taistelussa lihanne kanssa. Voi, kuinka Minä odotan innolla sitä hetkeä, jolloin Minä 

voin tanssia ilon tanssia Minun Morsiameni kanssa Taivaan kansalaisten edessä ja viedä hänet 

paikkaan, jonka Minä loin juuri häntä varten. ” 

” Sinä päivänä, te tulette lopultakin huomaamaan kuvaamattoman kauneutenne, joka on ollut 

kätkettynä teiltä maallisen matkanne aikana. Sinä päivänä, te tulette laittamaan lahjomattoman, 

tahrattoman ikuisen elämän kruunun ja astumaan valtaistuimelle, jonka Minä loin teille ennen 

aikojen alkua. Ei, tämä ei varmasti tule olemaan korjauksen ja puhdistuksen aikaa, se tulee 

olemaan muutoksen ja menneestä vapautumisen aikaa.” 

” Minun Morsiameni, siksi Minä olen niin hyvin varovainen teidän kanssanne nyt, antaakseni teille 

paljon aikaa katua niitä syntejä, joita te ette ole koskaan huomanneet. Sitä Minä tarkoitan, kun 

puhun valmisteluista. Tällä tavalla, kaikki on Minun Vereni alla – ja niitä ei tulla koskaan näkemään, 

liuenneena Minun Armon Mereeni. Eikä yksikään henki koskaan voi ottaa esille teidän 

menneisyyttänne uudelleen. Kyllä! te tulette olemaan Minun oikeamielisyydessäni, Minun 

kunniassani – Minun kunniassani tulevia aikoja, aikoja ja aikoja varten.” 

 

 

 

 



” Teitä tullaan opettamaan ja kouluttamaan valmisteluina teidän Maapallolle paluutanne varten, 

hallitsemaan Minun kanssani. Hallinto tulee olemaan oikeamielinen, suoraselkäinen, 

oikeudenmukainen ja rauhan pitävä. Te tulette oppimaan ja ymmärtämään paljon syvemmin kuin 

koskaan ennen, ihmisen luonteen ja demonin luonteen. Teitä tullaan neuvomaan parantamisessa, 

vapautuksessa, tiedon imeyttämisessä, välittämisessä ja vihkimisessä, että te tulette olemaan 

täysin varustettu tuomaan kaikille ihmisille tietoa Jumalasta ja innoittamaan heitä vapauttamaan 

elämänsä Minulle. Kyllä, te tulette korjaamaan satona paljon hedelmiä ja tekemään pohjatyöt juuri 

Maapalloa varten, missä köyhät varustetaan ja missä korruptiota ei enää suvaita, missä ahneus ja 

voitto tullaan käsittelemään vakavasti.”  

” Sinä aikana tulee olemaan paljon sellaista, mitä kukaan ei koskaan ole todella pohtinut. Lain ja 

järjestyksen instituution takia, tullaan tarvitsemaan paljon koulutusta ja toimeenpanoa. Enkeleitä 

tullaan määräämään teille, miehet ja naiset tulevat myös palvelemaan teitä ja ne, jotka eivät 

hyväksy Minun hallintoani, tullaan eristämään ja antamaan mahdollisuuksia parannukseen, 

kasvuun ja uuteen elämään.” 

” Te tulette huomaamaan, että monet, jotka vaikuttivat hylkiöiltä, olivat sidottuja kauheaan 

orjuuteen ja kieroutuneet syntymästä saakka heidän vanhempiensa syntien takia. Kun heidän 

raajansa eivät ole kieroutuneet ja he oppivat kuinka seisoa ja kävellä, he tulevat luopumaan 

pimeyden tavoista ja omaksumaan runsaan elämän, jota Minä tarjoan heille.”  

” Te tulette ymmärtämään syvästi sydämeenkäyvällä myötätunnolla heidän luonteensa, ketkä 

valitsevat synnin ja miksi. Niin, että te voisitte olla sielujen lääkäreitä, tuoda vapauden ja 

palauttamisen kunniakkaaseen visioon, jota Minä pidän Minun sydämessäni heistä jokaista 

varten.”  

” Kyllä, Voi Kyllä! On paljon, mitä odottaa innolla, eikä mitään pelättävää. Siispä valmistelkaa 

itsenne, Minun Morsiameni, valmistelkaa kaikkein ihmeellisintä ja vapauttavaa kokemusta varten, 

jota koskaan on tuleva. Pysykää katuvina joka päivä ja älkää antako synnin ottaa jalansijaa teistä. 

Pikemminkin tulkaa Minun luokseni välittömästi, anteeksiantoa ja voimaa saadaksenne. 

Ymmärtäkää: kukaan ei ole toivoton! Minä olen armollinen ja myötätuntoinen, tietäen kaiken 

lihan haurauden. Teidän halunne tulla tehdyksi täydelliseksi Minua varten, tullaan laskemaan, kuin 

että te olisitte saattaneet loppuun, pikemminkin kuin että te olisitte epätäydellisiä ja puutteellisia. 

Se mitä teidän ponnistelunne eivät ole saattaneet loppuun, sen Minun Armoni tulee 

viimeistelemään.” 

” Menkää nyt iloisessa sen päivän odotuksessa. Pitäkää se aina mielenne kärkipäässä. Älkää antako 

vihollisen varastaa sitä teiltä. Pitäkää tiukasti kiinni siitä, mitä Minä olen opettanut teille. ” 

 ” Minä olen tulossa teitä varten… liian pian mainittavaksi.” 


