
93. Jeesus sanoo… Te olette hylänneet Minun Hallintoni,  

niinpä Minä aion tulla noutamaan Minun Morsiameni  

TE OLETTE HYLÄNNEET MINUN HALLINTONI… NIINPÄ MINÄ AION TULLA NOUTAMAAN MINUN 

MORSIAMENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Heinäkuuta, 2015. 

Clare aloitti… Tänä iltana, kun olin ylistyshetkessä, minä olin Jeesuksen kanssa haudassa – vain 

todellinen, ihana suru laskeutui minuun ja olen varma, että osa siitä oli teidän ihania rukouksianne. 

Minä olin haudassa Jeesuksen kanssa ja istuin Hänen oikean kätensä vierellä, joka oli ristissä 

Hänen ruumiillaan lepoasennossa. Minä itkin ja itkin, koska Hänen hallintonsa oli hylätty. Ihmiset 

pitävät syntiä ja synnin valtaa parempana kuin Meidän Suloista Pelastajaamme. Voi, ihmiskunta, 

kuinka te voitte olla niin pimeitä, niin sokeita? Voi, kuinka te voitte??  

Kun minä katsoin Hänen kasvojaan, Hän näytti hyvin paljon kuvalta, joita Ray Downing tekee, 

Herra Käärinliinan alla, profiilikuvalta. Hänen kasvonsa olivat tyynet ja rauhalliset, mutta minä 

ajattelin, ”Voi, Jumala kuinka surullista, he hylkäsivät Sinut: ystävällisyyden, rakkauden, hellyyden 

ja totuuden. Oikeudenmukaisuuden, sorrettujen suojelijan… ja he hylkäsivät Sinut. Voi, kuinka he 

voivat? Kuinka me voimme?” 

Ja, minä ajattelin itsekseni, ”Kuinka monta kertaa minä olen pitänyt parempana omaa tapaani kuin 

Sinun tapaasi? Kuinka monta kertaa Sinä olet odottanut minun heräävän ja näkevän kuka minuun 

vetoaa? Pieniä tönäisyjä, joihin minä en kiinnittänyt huomiota. Kuinka monta kertaa minä olen 

hylännyt Sinut pikku asioissa ja tehnyt sen omalla tavallani?? Hupsu nainen…” 

Ja kuitenkin, Meidän Jumalamme hylkääminen on ällistyttävää ihmiskunnan keskuudessa. 

Ällistyttävää.  

Kun minä pohdin näitä asioita, ja sitä jatkui ehkä noin 30 minuuttia, minä näin värin alkavan palata 

Hänen käsiinsä ja koko Hänen ruumiiseensa. Minä pystyin näkemään, että Hän oli tullut täysin 

ennalleen ja Hän istui ja sanoi vakaan päättäväisesti…  

( Jeesus ) ” Minä aion tulla noutamaan Minun Morsiameni, koska Hän haluaa Minun hallitsevan 

häntä.”  

( Clare ) Hän seisoi jaloillaan ja suuteli minua. 

( Jeesus ) ” Katsohan, Minä olen kamppaillut ja kamppaillut tämän sukupolven kanssa, kunnes he 

yksinkertaisesti ovat todistaneet, että he eivät halua Minua. Siispä Minä separoin kerman päältä. 

Minä tulen hakemaan Minun Morsiantani, joka todella kaipaa Minua. Aivan kuten Minä olen 

luvannut Minun ihmisilleni, te ette tule näkemään Minua uudelleen ennen kuin te sanotte, 

”Siunattu on Hän, Joka tulee Herran Nimessä.” Tämä myös tulee tapahtumaan vaikean kaavan 

kautta. Tavalla, jolla Minä en ikinä koskaan olisi halunnut määrätä sitä. ” 

” Minun ihmiseni, te olette tehneet omat valintanne kieltäytymällä kuuntelemasta kuiskauksia 

sydämessänne. Minä olen kuiskannut, Minä olen puhunut, Minä olen kirkunut… ”Tulkaa takaisin 

Minun luokseni, ennen kuin on liian myöhäistä.” Mutta turhaan. Siispä Minä jätän teidät 

luottamaan itseenne. Te tulette näkemään kuka on paha ja kuka on hyvä. Te ette enää tule 

kutsumaan hyvää pahaksi ja pahaa hyväksi. Pikemminkin te kaipaatte nähdä Minun Kasvoni jälleen 

ja kaipaamaan koko sydämestänne, että Minä hallitsen teitä. ”  



” Siitä tässä kaikessa on kyse, Minun hallintoni ei ollut riittävää teille, siispä nyt teidän täytyy kärsiä 

omien valintojenne seuraukset. ”  

” Minulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Te olette sitoneet Minun käteni. Mitä muuta Minä voin 

tehdä kuin jättää teidät luottamaan itseenne, omaan hallintoonne, kunnes te saavutatte 

äärimmäisen pohjan? Kyllä, on sanottu hyvin, ”Minä olen tullut Isäni nimessä ja te ette ota Minua 

vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan.” Johanneksen 

Evankeliumi 5:43.  

” Kuitenkin vielä vähän pitempään nyt, ja Minun Morsiameni, te tulette näkemään Minut pilvissä. 

Todella, koko maailma tulee näkemään ja valitus ja itku tulee yltämään Taivaaseen. Minä tulen 

puhdistamaan Minun ihmiseni ja Minä tulen palaamaan vallitsemaan ja hallitsemaan heidän 

keskelleen. Siihen asti, teillä tulee olemaan paljon kärsimistä, kuitenkin Minä tulen olemaan teidän 

kanssanne, koska Minun rakkauteni teitä kohtaan ei ole koskaan kylmennyt. Ei, Minun sydämeni 

sykkii pois rinnastani näiden ihmisten vuoksi. Kuinka Minä olen kaivannut hyväillä teitä, kaataa 

öljyä haavoihinne ja kaunistaa jalkojanne hienoilla sandaaleilla. Voi, kuinka Minä olen kaivannut. 

Nyt tämä historian kaikkein kivuliaimman profetian täytyy puhdistaa tämä maa siitä saastasta, 

millä se on täytetty, kunnes te julistatte, ”Siunattu on Hän, joka tulee Herran Nimeen.” 

” Sitten Minä tulen ottamaan teidät käsivarsilleni ja ennallistamaan teidät. Te tulette oppimaan 

Minun tapani ja jälleen kerran tulette olemaan Minun ihmiseni, Minun valittuni, viemään 

eteenpäin Minun Sanojani ja Minun Tahtoani tuleville sukupolville. Siihen saakka, Minun ihmiseni, 

repikää vaatteenne, pukeutukaa säkkiin, ripotelkaa tuhkaa päällenne, sillä tuomio on tulossa tälle 

maalle. ”  

( Clare ) Nyt, kun Herra sanoi sen, minä ajattelin… ”Vau! Puhutko Sinä Amerikasta? Tarkoitan, että 

Amerikka ja Israel ovat niin läheisesti liittyneet toisiinsa.  

( Jeesus ) ” Israelin kansakunta mukautuu tähän maahan myöskin. Sinun täytyy vain katsoa niitä, 

jotka vallitsevat nähdäksesi valtavat määrät. Lääkäreitä, asianajajia, poliitikkoja, viihteen tekijöitä. 

Minun ihmiseni ovat kunnostautuneet jokaisessa virastossa, jokaisessa ammatissa, 

kunnostautuneet jokaisessa lahjakkuudessa ja kunnostautuneet irstailussa myöskin. Kukaan 

ihminen ei ole ilman syyllisyyttä, mutta he, jotka johtavat, niillä on eniten. Tämä on huolellisesti 

piilotettu massoilta, jotka ajattelevat, että he näkevät vain pienen prosenttiosuuden (juutalaisista), 

mutta tosiasiassa heitä on kaikkialla johtavissa asemissa. ”  

” No niin, Minun Rakkaani, Minä olen nyt tulossa ottamaan Minun Morsiameni. Hänet, joka on 

kuulostellut sydäntensä kuiskauksia, joka kaipaa Minua, hän, joka itkee Minun Jalkojeni juuressa 

sitä mitä Minun täytyy kärsiä. Hän on ollut uskollinen ja ollut eri mieltä menestyksen ja vaurauden 

kanssa, vain omaksuakseen Minut. Nyt Minä kurkotan Minun käteni häntä kohti ja yhdessä me 

lähestymme alttaria, missä Meidän Rakkautemme julistetaan Ikuisiksi Ajoiksi. ” 

” Nostakaa silmänne ylös, Minun Rakkaat. Pian me tulemme syleilemään ja kohoamaan 

Taivaalliseen Kaupunkiin, missä teidän palkkionne odottaa teitä. Ja teille, joiden täytyy jäädä 

jälkeen, Minä sanon, Rohkeutta. Minä tulen olemaan teidän kanssanne. Teidän urotyönne tulevat 

olemaan suuret ihmisen edessä ja suuri tulee olemaan sato, jonka te korjaatte. Minä en tule 

koskaan jättämään teitä tai hylkäämään teitä. Pikemminkin, Minä tulen varustamaan teidät tätä 

Taistelua varten ja te tulette ryöstämään mahtavasti. ”  

” Ja kun Minä palaan – te tulette saamaan teidän ikuisen palkkionne. ” 


