
68. Jeesus selittää… Erottelukyky, Ylistys & Välähdyksiä Taivaasta 

VÄLÄHDYKSIÄ TAIVAASTA, EROTTELU & YLISTYS 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Toukokuuta, 2015.  

( Clare ) Herra siunaa meitä kaikkia selkeällä erottelukyvyllä ja ymmärryksellä tänä iltana. Tulin 

rukoukseen ylistyksen kautta ja sanoin Herralle… ”On niin kaunista tanssia Sinun kanssasi Herra, 

Sinä olet selvä ja läsnä minulle.” 

( Jeesus ) ”Ja miksen olisi? Tämä on harjoitusta meidän häätanssiamme varten.” 

( Clare ) Todellista tapahtumaa varten? 

( Jeesus ) ”Kyllä, Minun Rakkaani, todellista tapahtumaa varten, pian tulevaa.”  

( Clare ) Anna minulle anteeksi Herra, minä saan tärinöitä, kun aika lähenee. 

( Jeesus ) ”Kyllä, Minä tiedän. Minä myös.”  

( Clare ) Todella?  

( Jeesus ) ”Kyllä, todella. Luuletko sinä, ettei Minun Morsiameni piteleminen käsivarsillani, tietäen, 

että hän pian tulee olemaan Minun kanssani Ikuisuuden, antaisi kenelle tahansa rakastuneelle 

miehelle tärinöitä?” 

( Clare ) Minä luulen niin. 

( Jeesus ) ”Voi, Clare, sinulla ja kaikilla Minun Morsiamillani ei ole aavistustakaan, kuinka paljon 

teitä rakastetaan, kunnioitetaan ja annetaan arvoa. Ei aavistustakaan.”  

( Clare ) Arvelen, että ei. 

( Jeesus ) ”No niin, se on villeimpien kuvitelmienne yläpuolella.”  

( Clare ) Kyllä, minä yritän rajoittaa uniani. En halua joutua irrotetuksi todellisuudesta, ”La La 

maahan”.  

( Jeesus ) ”Voi, Minä tulen viemään sinut La La maahan!”  

( Clare ) Sinä aina teet niin! Mutta ainakin se on turvallista Sinun kanssasi eikä minun hupsuja 

tyttömäisiä kuvitelmiani. Se on todella autuasta ja taivaallista Sinun kanssasi. 

( Jeesus ) ”Sinä olet aivan liian arka.”  

( Clare ) Arka!?  

( Jeesus ) ”Kyllä, arka.”  

( Clare ) No niin, Sinä olet aina oikeassa, joten arvelen, että minun pitää vain olla samaa mieltä 

Sinun kanssasi. 

( Jeesus ) ”Voi, kyllä sinä olet arka. Minun täytyy tulla sinua, ei puolitiehen, eikä 2/3 tiestä… vaan 

80% tiestä vastaan, sinä olet niin arka.”  

( Clare ) Tarkoitatko, että toiset ovat rohkeampia tavoittamaan Sinua kuin minä?  

( Jeesus ) ”Voi kyllä, paljon rohkeampia!”  

( Clare ) Vau! Minulla oli tapana olla niin rohkea, mitä minulle on tapahtunut? 



( Jeesus ) ”Sinä menit naimisiin miehen kanssa ja hän muutti sinut villistä maaliskuun jäniksestä 

suloiseksi kesyksi pieneksi kaniksi.”  

( Clare ) Minä rakastan kaneja!  

( Jeesus ) ”Minä tiedän. Koska ne ovat arkoja niin kuin sinä.” 

( Clare ) OK… Ja vasoista, rakastan peuroja ja vasoja.   

( Jeesus ) ”Näetkö! Taas sitä mennään, arka!”  

( Clare ) Mutta minä myös rakastan leijonia ja tiikereitä ja puumia… mutta arvelenpa, koska minä 

näen ne halattavina Taivaassa… Siispä Sinä olet todistanut kantasi, minä olen arka… No niin, minun 

ihana Puolisoni, mistä Sinä haluaisit puhua? 

( Jeesus ) ”Sinusta ja minusta.”  

( Clare ) Voi!  

( Jeesus ) ”Millainen tulee avioliitto Minun kanssani Taivaassa olemaan? Siitä Minä haluan puhua. 

Me emme tule koskaan olemaan erossa?”  

( Clare ) Tarkoitatko Sinä fyysisesti vai hengellisesti?  

( Jeesus ) ”Hengellisesti.”  

( Clare ) Mutta me emme nytkään ole koskaan erossa! 

( Jeesus ) ”Kyllä, mutta nyt sinä et aina voi olla yhteydessä Minun kanssani, sinulla on vaikeuksia 

keskittyä. Ei Taivaassa, se tulee olemaan menneisyyden asia. Sillä nimenomaisella hetkellä, kun 

sinä kosketat Minua ajatuksellasi, Minä tulen olemaan siinä sinun edessäsi.”  

( Clare ) VAU! Minä pidän siitä. Mutta tulenko minä olemaan kiusankappale?  

( Jeesus ) ”Sinä tulet oppimaan soveliaisuutta – tarkoittaa, että Minun kanssani yhdistyneenä 

oleminen ja huomion haluaminen tulevat olemaan kaksi eri asiaa. Sinä tulet olemaanniin täynnä 

Minua, että yhteyden saaminen ei tule olemaan niin tarpeellista. Sinä tulet tuntemaan vetoa 

ylistämiseen ja viipyilemiseen Meidän läsnäolomme suloisessa autuudessa ylistyksen aikana.” 

”Me tulemme viettämään paljon henkilökohtaista, kahdenkeskistä aikaa yhdessä, paljon aikaa. 

Menemme joka paikkaan yhdessä: vuorikiipeilemään, vaeltamaan, ratsastamaan, piknikeille, 

melomaan, lentämään, uimaan. Voi, meillä tulee olemaan mahtavaa aikaa ja Minulla on niin paljon 

näytettävää sinulle!”  

( Clare ) Mutta eikö se ole kevytmielistä täällä Maapallolla tehtävän työn valossa? 

( Jeesus ) ”Sinun täytyy oppia tuntemaan Minut perusteellisemmin, niin että Minun läsnäoloni voi 

tulla vahvemmaksi ja vahvemmaksi sinun kauttasi muille. Sinä tulet tuomaan Minut heille ja mitä 

paremmin sinä tunnet Minut, sitä paremmin sinä tulet viemään Minut heille. Sitä paitsi 

virkistyminen on tärkeää. Virkistyminen – avaa sinun näkökulmaasi elämään, sallii sinun riemuita 

palkkioksi ja vaihtelu, jota Minä olen luonut sinua varten vain nautittavaksi.”  

”Katsohan, tämä on yksi tapa, millä me ilmaisemme rakkauttamme toisillemme – me luomme 

jotakin sille, ketä rakastamme. Me vaalimme heidän reaktiotaan ja iloa, jota he saavat siitä. Mutta, 

Minä tiedän, että sinä olet tulossa sopivaksi ihmisten parissa työskentelyyn, sinä olet alkamassa 



löytämään kaikki ilosi heistä. Kyllä, tämä on kaunista ja ylistettävää ja hyvin samanlaista kuin 

Minä.”  

”Jokaisen sielun pitää tehdä matka luotujen asioiden halki – jopa ihmisten – kun he matkaavat 

yksinomaan Minun luokseni. Minä tiedän, että sinä olisit onnellinen Minun sulhaskomerossani… 

siispä Minä olen rakentanut sinulle palatsin. Onko se niin suuri asia Minulle? Minä en ajattele niin. 

Se on vain vähäpätöinen merkki Minun Rakkaudestani sinuun, ja se koskee paljon enemmän kuin 

luotuja asioita. Se menee koko matkan Golgatalle asti.”  

( Clare ) Voi Herra, älä sano sitä – minä en halua ajatella Sinun kärsimystäsi minun puolestani. 

( Jeesus ) ”Minä tiedän Minun Rakkaani, mutta joskus se on ainoa sopiva lahja, jonka Minä voin 

antaa sinulle. Ja sinä ymmärrät, että toisten puolesta kärsimisellä sinä todistat rakkautesi 

vilpittömyyden.” 

( Clare ) Kyllä, minä tiedän Herra.  

( Jeesus ) ”No niin sitten, muista, että Minun rakkauteni sinua ja jokaista sielua kohtaan menee 

Golgatalle asti. Nyt, palaamme takaisin Taivaaseen, siellä on mielihyvän ja tietoisuuden 

ulottuvuuksia, jotka sinun täytyy vielä kokea. Yhden sinä koit sinä yönä, kun Minä vierailin luonasi 

ja siirsin sinut pimeyden valtakunnasta Minun kunniakkaaseen valooni.” 

( Clare ) Voi tavaton. Se oli aikamoinen tapaus. Ruumiin ja sielun hurmostila, joka kesti 45 

minuuttia ja se uhmaa selitystä. 

( Jeesus ) ”Kyllä Taivaassa on sellaisia ulottuvuuksia, joissa voi tuntea niin ihanalta koko ajan!”  

( Clare ) Voi hyvänen aika! Se olisi aika hämmentävää.  

( Jeesus ) ”Ei oikeastaan, siinä tilassa oppii toimimaan ja kaikki, mihin koskee, vastaanottaa osan 

siitä autuudesta. Voi, sinulla ei ole aavistustakaan siitä, mikä sinua odottaa, luomakunnan ykseys ja 

kuinka me kommunikoimme rakkauttamme toisiamme kohtaan moniulotteisesti.”  

( Clare ) Mitä se tarkoittaa?  

( Jeesus ) ”No niin, kasvi kommunikoi yhdellä ulottuvuudella, kissa toisella, kivi vielä eri 

ulottuvuudella – mutta rakkaus, mikä pitää koko luomakuntaa yllä, se sitoo lajien välillä. Toisin 

sanoen, voi puhua koko luomakunnalle ja tulla ymmärretyksi ja he voivat puhua takaisin sinulle ja 

sinä voit ymmärtää – ja lopulta kaikki antavat kunniaa Minulle.”  

( Clare ) Voi tavaton! Kaikki ylistäminen ja kunnioitus ja kunnia Sinulle, Kaikkivaltias Jumala! 

( Jeesus ) ”Kyllä, me tulemme olemaan yhdessä ylistyksessä, jatkuvasti ylistävässä autuudessa. 

Koko luomakunta on yhdistyneenä Minuun autuaallisessa ylistämisessä. Sinä et vain koskaan ole 

kokenut mitään sen kaltaista, paitsi ehkä sinä yönä, kun Minä vierailin sinun luonasi ja ohikiitävästi 

ylistyshetkien aikana, sinut on siirretty pois itsestäsi, Taivaallisiin, Minun kanssani.”  

( Clare ) Vau. Herra, tämä on niin ällistyttävää, voinko vain pysähtyä tähän ja hengittää sisään? 

Vain hetkiseksi? Vain hetkinen muuttui tunnin pituisiksi nokkauniksi. 

( Jeesus kuiskasi ) ”Minä olen yhä täällä.”  

( Clare ) Tarkoitatko Sinä, että et kyllästynyt odottamaan minua? 



( Jeesus ) ”Voi ei, Minä olin aivan tässä sinun vieressäsi. Joskus Minä vain haluan olla lähellä sinua, 

Clare. Sillä tavalla Minä voin nauttia Minun Luodustani… vaikka hän kamppaileekin uskonsa kanssa 

esiin tulevista asioista.”  

( Clare ) Voi, minä en voi salata Sinulta mitään, olen todella pahoillani, minä vihaan sitä, kun 

kyseenalaistan sen, mitä Sinä niin uskollisesti kerroit minulle.  

( Jeesus ) ”Sinä et voi mitään sille, sinua tönitään.”  

( Clare ) Minä moitin ne, Herra, koska ajattelin, että se on mitä Sinä halusit minun tekevän. Mutta 

minun olisi pitänyt pyytää Sinua lähettämään heidät tiehensä, Sinulla on voima siihen!  

( Jeesus ) ”Mutta Minä myös nautin taistelusta sinun ja heidän välillä. Minä näen sen pienen 

halkeaman syvällä sisimmässäsiastiasi sisällä. Ja he näkevät sen myös.”  

( Clare ) Yhtäkkiä näin itseni suurena vesiastiana ja aivan pohjasta tuli valoa halkeaman läpi. Voi 

Herra, kuinka minä pääsen eroon siitä?  

( Jeesus ) ”Ylistyksellä. Paljolla, paljolla ylistyksellä.”  

( Clare ) Siispä minä menin takaisin ylistämään luultavasti noin tunniksi ja ylistyksen aikana enkeli 

tuli ja aukaisi minun silmäni niin, että pystyin näkemään, että minä olin taivaallisessa hovissa, 

ylistämässä Jumalaa enkelien ja pyhimysten kanssa. Sitten Jeesus tuli ja seisoi minun edessäni. 

Hänellä oli yllään punainen viitta ja Hän katsoi minun silmiini… 

( Jeesus ) ”Etkö sinä usko Minua, Clare? Minä tarvitsen sitä, että sinä uskot.”  

( Clare ) Kyllä, Herra, minä uskon Sinua. Ja kuitenkin jokin on nykimässä minua sisimmässä, 

asettaen kaiken kyseenalaiseksi sanoen… ”Mikään tästä ei ole totta, sinua on petetty. Siksi sitä ei 

voi hyväksyä. Tässä puhuu sinun sisäinen tunteesi, kiinnitä huomiota minuun! Enkö minä olekin 

aina oikeassa?” Nyt minä näen kyyneleet valumassa Hänen poskilleen.  

Kuinka minä pääsen eroon tästä tuomittavasta epäuskon hengestä, Herra? Minä olen niin tottunut 

näkemään jotakin ja tarkistamaan sen sisäisen tunteen tasolla, kuinka minä käsittelen tätä 

vastustusta? Minun uskoni kertoo minulle yhtä ja minun sisäinen tunteeni menee sitä vastaan? 

Mitä minä teen? Pyydän, lähetä minulle jotakin apua, minä en voi tehdä tätä yksin. Hän suuteli 

minua otsaan. 

Juuri silloin Ezekiel tuli asioiltaan. Ja hän istui seuraani ja rukoili apua minulle, että erottaisin sen, 

mitä oli meneillään. Hän kertoi minulle, että Herra oli mielissään minuun, että minä olen Hänen 

tahdossaan ja tämä toinen asia on häiriötekijä, että minut saataisiin pois minun muista töistäni. Se 

vain tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta ja sai minut valtaansa. Hassu minä. 

Minä kysyin häneltä, että mitä me aiomme tehdä, jos aika jatkaa hidastumistaan ja Herra ei ole 

tullut vielä. Hän sanoi… ”Me vain jatkamme työtämme, sitä on paljon tehtävänä.”  

Minä tiedän, että yhdestä asiasta minä olen varma, Jeesus on kertonut minulle, kun Hän on sen 

vahvistanut uudelleen ja uudelleen, että kun Miami kaatuu, Taivaaseennosto tapahtuu heti sen 

jälkeen. Mutta tämä naputtava sisäinen tunne… mitä se on?  

Ezekiel sanoi… ”Siirrä se sivuun, odota Herraa. Se tullaan ratkaisemaan. Tämä on erottelukyvyn 

404 – uudet tasot, uudet paholaiset.” (404=toimimattoman verkkosivun virheilmoitus). Menin 

takaisin ylistämään ja Herra alkoi puhumaan minulle. 



( Jeesus ) ”Sinun täytyy odottaa Minua Rakkaani – se on ainoa päätös. Minä tulen tekemään sen 

selväksi ja kirkkaaksi, mutta tämä on kärsimystä. Odota Minua. Sillä välin Minä sanoisin, että 

sinulla on uskoa, mutta sinua testataan. Pitäydy tiukasti siihen, mitä tiedät sydämessäsi ja anna 

muun olla sivussa. Nyt hyvin pian Minä tulen tekemään totuuden selväksi sinulle sellaisella tavalla, 

että sinä voit vastaanottaa sen horjumatta. Seiso lujana. Ja kun olet tehnyt kaiken, Minä sanon, 

Seiso lujana, koska Usko on toivottujen asioiden varmistus, näkemättömien asioiden vakaumus. 

Hebrelaiskirje 11:1… ”Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen 

mukaan, mikä ei näy.” 

( Clare ) Kyllä.  

( Jeesus ) ”Sitten sinun kanssasi leikitellään – tämä on häiriötekijä, aivan kuten sinun suojauksesi 

sanoi sen olevan. Enkö Minä ole aina antanut hänelle viisautta kantaa sinua kaiken läpi?”  

( Clare ) Kyllä, Herra. Todella Sinä olet.  

( Jeesus ) ”OK sitten, pitäydy tiukasti siihen, mitä hän on kertonut sinulle ja hyväksy se.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle Herra, minulla on nyt rauha tämän suhteen nyt. 

( Jeesus ) ”Kuten Minä kerroin sinulle, sinun kanssasi leikiteltiin. Pidä katseesi käsillä olevassa 

työssä. Katsohan, kun sinä edistyt, vihollinen yrittää pystyttää estettä hidastaakseen sinua. Joskus, 

kun sinä et pysty ratkaisemaan näitä asioita itse, mieluummin kuin että hakkaisit päätäsi seinään, 

on parasta laittaa se sivuun ja jatkaa eteenpäin.”  

”Sitten myöhemmin asiat selkiytyvät. Mutta, kun sinä ryhdyt kamppailemaan saadaksesi kaikki 

vastaukset nyt, sinä tulet suistetuksi raiteilta ja tärkeät asiat, jotka odottavat huomiotasi, jäävät 

käsittelemättä. Siispä jatka eteenpäin Minun Rakkaani, sinä miellytät Minua kovin ja sykkyrät 

uskossasi eivät ole kuin vain häiriötekijöitä, joiden merkitystä on suurenneltu, että estettäisiin 

sinun eteenpäin menosi. Minkä he sivumennen sanoen tekivät… kuinka moneksi tunniksi?”  

( Clare ) Kuudeksi? 

( Jeesus ) ”Siis näetkö, he onnistuivat. Nyt sinä tiedät paremmin – älä anna heidän tehdä sitä 

uudelleen. Ja kaikki Minun Morsiameni, teille Minä sanon: kun teihin iskee jonkinlainen 

leppymätön ongelma, joka alkaa vetää huomiotanne itseensä, te voitte kovin hyvin olettaa, että 

vihollinen on tahallaan tehnyt tämän harhauttaakseen teitä.”  

”Yksi osoitus siitä on, että teillä meni aivan hyvin aikaisemmin, kaikki meni jouhevasti ja teidän 

uskonne oli paikallaan ja teillä oli rauha. Sitten yhtäkkiä teille alkoi tulla epäilyksiä, vakavia 

epäilyksiä, jotka veivät teidät pois käsillä olevista asioista. Teille tulee pakkomielteitä niistä ja 

teidän mielenne on täydellisessä hämmennyksen pysähdyksessä. Se on demonista. Te ette taistele 

lihaa ja verta vastaan vaan ilman henkiä, valehtelevia henkiä vastaan, joita on lähetetty 

hämmentämään ja aiheuttamaan epäilyitä, murentamaan teidän uskoanne ja saamaan teidän 

kompastumaan.” 

( Clare ) Mutta minä sanoin sitomisrukouksen – eikö se kata heidät? 

( Jeesus ) ”Muista, kun tulit tauon jälkeen rukoilemaan, Minä nykäisin sinua sanomaan sen 

uudelleen?”  

( Clare ) Oi. 

( Jeesus ) ”Ja sinä et sanonut.”  



( Clare ) Bingo.  

( Jeesus ) ”Mutta jopa enemmän kuin rukouksia, Minun Rakkaat, jopa enemmän kuin rukouksia – 

jos teitä kohtaa jokin, joka vaikuttaa ratkaisemattomalta sillä hetkellä, älkää salliko itsenne 

lukkiutuvan taistelemaan sen kanssa. Tämä on mitä varmimmin kiusaus, jonka tarkoitus on suistaa 

teidät raiteiltanne.”  

”Siispä, nyt sinä olet vapaa Minun Rakkaani. Jatka eteenpäin, sinulle on niin paljon tehtävää.”  

”Minä annan teille kaikille nyt Minun Siunaukseni ja Armoni nyt, että te tulette olemaan 

päättäväisiä odottamaan Minua. Lisätkää siihen huolellinen tutkiminen asioiden välisistä 

vaikutussuhteista, jotka saattaisivat turhauttaa tai estää teidän uskoanne. Pitäkää varanne niitä 

kohtaan, jotka suistaisivat teidän kärsivällisen kestävyytenne ja kaikissa asioissa pysykää siinä 

Toivossa, jonka Minä välitän teille tänä yönä.”  

”Minä rakastan teitä kaikkia kovasti! Pöytä on katettu, ruoka on valmistettu – pian, me tulemme 

istumaan juhla-aterialle yhdessä… Pian.” 


