
325. Jeesus sanoo…  
Minun Morsiameni, Taivaaseennosto tulee olemaan näkyvä Kaikille 

TAIVAASEENNOSTO TULEE OLEMAAN NÄKYVÄ KAIKILLE, MINUN MORSIAMENI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Toukokuuta, 2016.  

( Clare ) Pitäköön suuri odotus siitä, että Herra ottaa meidät, meitä kaikkia valmiuden tilassa, 
Sydänasukkaat! 

Sain juuri katsottua Taivaaseennosto katkelman Bob Barberin kanavalta… ”Miltä Taivaaseennosto 
tulee näyttämään.” Se oli todella hyvin tehty. Siis, se oli minun sydämessäni ja mielessäni, kun tulin 
kuuntelemaan Herraa.  

Jeesus aloitti… ”Tuo ei ollut vielä mitään. Sinä luulet, että NE ilotulitteet olivat ihmeellisiä – odota, niin 
näet, mitä kaikkea Minä olen suunnitellut. Se tulee olemaan kaukana kaikkien filmintekijöiden 
kuvitelmien yläpuolella! Mutta Minun täytyy sanoa, että se oli kiva yritys ja varmasti antoi teille 
kaikille vilauksen sellaisesta, mitä ette olleet ennen kokeneet. David on Minun uskollinen palvelijani.” 

( Clare ) Hän viittaa tällä David A.R.White`iin – filmintekijään, joka teki sen katkelman 
Taivaaseennostosta ja myös elokuvan ”Jumala ei ole kuollut ”. 

( Jeesus ) ”Kuitenkaan silmä ei ole nähnyt, korva ei ole kuullut. Eikä se ole mennyt ihmissydämeen, 
mitä Minä olen suunnitellut teille, Minun Morsiameni. Se on loistavaa, eikä sitä voi kuvailla ja se on 
sydäntä särkevän kaunista! Nämä päivät ovat täynnä epävarmuutta ja haasteita. Joillekin 
odottaminen on melkein kestämätöntä. Kuitenkin Minun Armoni ylläpitää teitä. Kaikki se mikä on 
kaunista ja ylistettävää, on ollut piilossa saastan verhon takana ja sillä vihollinen on käärinyt tämän 
maailman. Mutta muutamaksi, ohikiitäväksi hetkeksi verho poistetaan ja te tulette näkemään, niin 
kuin teidätkin tullaan näkemään.” 

”Mitään sellaista ei ole koskaan ennen tapahtunut, eikä tule tapahtumaan, lukuun ottamatta Uuden 
Jerusalemin alas laskeutumista. Tämä tulee jälleen olemaan hetki, jota ei tulla ikinä, koskaan 
unohtamaan.”   

”Kuinka Minä kaipaankaan Minun Morsiamieni nostoa taivaallisiin! Kokea hänen kirkastumisensa. 
Silmä ei ole nähnyt, ja KOSKAAN se ei ole mennyt ihmissydämeen, mitä tulee tapahtumaan. 
Evankelista Johannes näki monia kunniakkaita asioita, mutta tämä kokemus tulee viemään niistä 
kaikista voiton.”  

”Se, mitä Minä olen suunnitellut teille, Minun Morsiameni, tullaan uskomaan, vasta kun se nähdään. 
Kuitenkin jopa sitä vääristellään joksikin, mitä vihollinen voi käyttää. Jotkut kuitenkin, tulevat olemaan 
täysin vakuuttuneita ja tulevat antamaan elämänsä Minulle. Erityisesti Morsianten sukulaiset. Te 
olette valmistelleet perheitänne tähän, eikä siitä ole pakoa, sillä tämä totisesti on profetioiden 
täyttymys. Tämä tapahtuma tulee jättämään pysyvän jäljen, joka kantaa heitä koko matkan aivan 
loppuun saakka. Enää ei tule olemaan mitään epäilyksiä, että olenko Minä todellinen ja että Minä 
palaan hallitsemaan.” 

”Niin monet eivät voi kuvitella mielessään tätä, koska he ovat maailmaan ehdollistamia. Mutta tämä 
tapahtuma tulee muuttamaan kaiken sen. Vain kaikkein kovettuneimmat sydämet tulevat 
kyseenalaistamaan, mitä juuri tapahtui, ja ovat innokkaita korvaamaan sen maailman selityksillä.”  

”Siksi Minä ratkaisin tehdä tästä julkisesti näkyvän tapauksen. Kaikki maailman heimot tulevat 
suremaan.” 



 ”Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he 
näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.” (Matteuksen 
Evankeliumi 24:30 ).” 

”Tässä viitataan erityisesti Israelin heimoihin, sillä he ristiinnaulitsivat Messiaansa, ja tämä tulee 
olemaan heidän katkeamispisteensä. Koskaan enää eivät ylpeyden ohjat tule hallitsemaan Minun 
ihmisiäni. He tulevat nöyrtymään alimpaan pisteeseen saakka. Suurin heidän joukossaan tulee 
näkemään itsensä suurimpana syntisenä, sillä kaikki Pyhien Kirjoitusten ja Fariseusten opetukset eivät 
koskaan valmistelleet heitä siihen todellisuuteen siitä, Kuka Minä Olen. Koko järjestelmä, jossa 
oikeudenmukaisuus tekojen kautta, tulee murenemaan ja prostituoitu tulee todellakin pääsemään 
Taivasten valtakuntaan heidän edellään.” 

”Kuitenkaan, Minä en sano tätä häpäistäkseni heitä, niin suurta on Minun Rakkauteni Minun Ihmisiäni 
kohtaan. Minä odotan innolla päivää, jolloin he huomaavat, että MINÄ OLEN Lain sydän ja täyttymys 
kaikille profetioille ja kaikelle sille, mitä on kirjoitettu. Minä olen enemmän kuin heidän Pelastajansa – 
Minä olen Elävän Jumalan inkarnaatio. Ja tällä Maapallolla elämäni elämän kautta Minä olen 
näyttänyt toteen heidän uskonsa ytimen ja kuinka edellytän heidän elävän sitä.” 

”Koskaan enää ei ihmisen arvoa tulla tuomitsemaan hänen töillään tai maallisella arvolla. Kaikki 
Maapallon rikkaat tulevat nöyrtymään Minun kallisarvoisen Vereni edessä, ja sen arvoa ei koskaan 
voida mitata. Rammoilla ja vanhuudenheikoilla tulee olemaan erityinen paikka Minun edessäni, kun 
Minä parannan heidät. Kuitenkin laki, joka julistaa nämä ”epäpuhtaiksi”, tullaan pesemään pois 
ikuisiksi ajoiksi Minun Verelläni.” 

”Maapallon mahtavat tulevat nöyrtymään ja täyttymään alhaisuutensa ilosta. Maailman köyhät 
tullaan ylentämään ja ennallistamaan itse elämän arvoon. Enää ei ihminen tuomitse tämän ja tuon 
välillä. Kaikki tullaan lunastamaan Minun Verelläni. ”  

”Clare, Lain sydän ON Rakkaus. Ymmärrätkö, Tyttäreni? Ei ole mitään ”tapaa” ansaita paikkaa Minun 
sydämessäni. Eikö sinulla jo ole Minun Vertani kiertämässä suonissasi ja sinä olet mittaamattoman 
arvokas Minulle. Ja Rakkaus on Taivaan valuuttaa. Se on kaikkein arvostetuin ominaisuus. Kaikki, jotka 
vaeltavat Rakkaudessa, ovat mittaamattoman arvokkaita jalokiviä Minun Isäni rinnuksista. He ovat 
saaneet päätökseen matkansa ja koettelemuksensa tällä Maapallolla ja heidät on ennallistettu siihen 
puhtauteen, josta heidät luotiin.” 

”Tämä ihmisen tuleminen ja palaaminen Isän luo ovat suuri arvoitus. Se pitää sisällään arvokkuutta, 
jota Taivaan enkelit ihailevat ja Helvetin langenneet pelkäävät. Se on kuin juuri Minun elämäni, 
kuolemani ja ylösnousemukseni toistuisi yhä uudelleen ja uudelleen heille, jotka ovat antaneet 
elämänsä minulle… ja todellakin Minä täydellistän heidät. Heillä on jotain, mitä enkeleillä ei voi 
koskaan olla. He tuntevat ykseyttä ja yhteenliittymistä Minun kanssani, ja sitä ei mikään toinen luotu 
voi saavuttaa.” 

”Kyllä, se on mahtava arvoitus, jossa Minä olen antanut Itseni täydellisesti Minun Luoduilleni. Kyllä, 
Minä olen vehnän siemen, joka putosi maahan ja toi kypsää vehnää suurilta kypsiltä pelloilta. Kaiken 
luodun täydellisyys on kulkenut omaa rataansa ja palannut Minun luokseni – kuitenkin nyt yksilön 
kunnia, hänen, joka on kuolettanut itsensä ja uskonut kaiken Minulle. Voi, kuinka monia arvoituksia 
tähän mystiseen kuolemaan onkaan kietoutunut. Vain Taivaassa sinä todella pystyt ymmärtämään, 
kuinka Minä olen antanut Itseni elää teidän kauttanne, ja kuinka tämän kuoleman ja 
ylösnousemuksen kautta, te myös, olette pieniä Kristuksia.” 



”Älkää kuormittako itseänne ymmärtämään. Tarpeeksi pian se tulee kristallinkirkkaasti teidän 
ymmärrettäväksenne. Mutta nyt on vielä aika kamppailla tämän maailman pahojen voimien kanssa 
jalansijasta Minun ihmisteni parissa. Nyt on vielä koettelemusten ja testauksen aika, minkä mukaan 
Minun elämäni kunnia säteilee heistä, jotka ovat voittoisia. Minä tiedän, ettei kukaan teistä tunne 
itseään voittoisaksi – mutta voitteko luottaa Minuun? Te olette. Minä tiedän, että te näette niin vähän 
arvoa itsessänne ja siinä mielessä se on aika paikkansa pitävää ja varmaa, mutta toisessa mielessä se 
on karkeasti aliarvioitua.”  

”Kuitenkin pelastuksenne vuoksi, on parasta välttää näiden asioiden liian tarkkaa tutkimista. Kun te 
vielä kuitenkin olette Maapallolla, te olette yhä taipuvaisia ylpeyteen, mustasukkaisuuteen ja haluun 
olla muiden yläpuolella. Teidän turvanne on teidän pienuutenne ja kun siitä asemasta voitte todella ja 
sydämestänne riemuita, te olette melkein voittaneet taistelun.” 

”Minä sanon sen, koska miten tahansa te näyttäydytte muille, te silti olette alttiita tälle tilalle, jonka 
Minä olen luonut suojatakseni teidän loistonne ja kauneutenne Minussa.” 

”Siis, Minun Morsiameni, voitteko tyytyä siihen? Voitteko tyytyä siihen näkyyn, että teidät 
ennallistetaan Isälle teidän kaikessa turmeltumattomassa kauneudessanne, ja teidän taistelu arpenne 
loistavat, kuin ennen näkemättömät timantit? Kyllä, ottakaa nämä sanat sydämeenne. Jatkakaa 
itsenne valmistelemista päivittäin ja ymmärtäkää, että olemme kumppaneita tässä seikkailussa. Minä 
täydellistän teidät. Te vain vastaatte Mestarin käteen, kun Hän hioo teidän olemuksenne raakaa 
kauneutta, ainutlaatuiseksi luoduksi. Tyytykää siihen. Ei ole muuta tehtävää, kuin rakastaa jokaisessa 
tilanteessa, ja katua jokaista epäonnistumista ja seurata Minua. Minä tiedän, kuinka motivoida ja 
johdattaa teitä, älkää pelätkö hetkeäkään. Tämä on Minun työni ja Minä teen sen hyvin.”  

”Olkoon Minun teissä olevan läsnäoloni rikkaus kaikenkattavaa, että pystytte juoksemaan kisanne 
voitokkaaseen maaliin saakka. Minä Itse tulen pitämään siitä huolen.” 


