
848. Jeesus sanoo… Minä en voi odottaa, että Minä  

saan teidät luokseni Taivaaseen… Minä olen tulossa! 

MINÄ OLEN TULOSSA… MINÄ EN VOI ODOTTAA, ETTÄ MINÄ SAAN TEIDÄT LUOKSENI TAIVAASEEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 28. Helmikuuta, 2021.  

( Clare ) Pitäköön Meidän rakas Herramme Jeesus meidät Hänen vakaassa rauhassaan, 

Sydänasukkaat… Amen 

Minun täytyy kertoa teille, että jotkut meistä eivät ole tässä maailmassa enää paljon pidempään. 

Taivaaseennosto, Tempaus, on ilmeinen, tätä koskevia asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita on 

toiminnassa enemmän, kuin mitä te tai minä tiedämme. Tästä syystä meidän täytyy pitää 

sydämemme ja mielemme Jeesuksessa… Jeesus, mitä Sinulla on meille?  

( Jeesus ) ”Minun kallisarvoiset, Minä en voi odottaa saadakseni teidät Taivaaseen kanssani, 

todella te olette aivan viimeisillä sekunneilla, ennen kuin Minä otan teidät Itselleni. Te olette 

odottaneet pitkään ja hartaasti tätä päivää ja nyt se lähestyy. Pitäkää itsenne puhtaina, rakkaat, 

tehkää kaikki, mitä voitte rakastaaksenne ympärillänne olevia, erityisesti vihollisianne ja jättäkää 

pysyvä vaikutelma Minun Rakkaudestani. Olkaa Minun tuoksuni tässä pimeässä maailmassa.  

”Tällä hetkellä asiat eivät ole niin, miltä ne näyttävät. Todella, te olette partakoneen terän päässä 

tuhosta, sillä aika on vihdoin tullut tuomita maailma. Nyt, kun te olette tietoisia lapsikaupasta 

ympäri maailman, rehottavista saatanallisista kidutuskäytännöistä ja lapsien murhaamisesta 

kohdusta teini-ikään saakka, te voitte nähdä, että asiat ovat paljon pahempia, kuin mitä kukaan 

olisi edes voinut arvata.”  

”Ne, joita te ihailette Hollywoodissa, ovat joitakin ihmiskunnan kauheimpia näytekappaleita tällä 

planeetalla. He itse asiassa kiduttavat pieniä lapsia, tyhjentääkseen heidät adrenaliinista, jota he 

juovat säilyttääkseen ruumiinsa, niin että he voivat näyttää olevan alle kolmekymppisiä, kun he 

itse asiassa ovat viisissä tai kuusissakymmenissä. He ottavat lapsen verta, jossa on runsaasti 

adrenokromia, se on heidän salaisuutensa. Heillä ei ole ollenkaan tunnonvaivoja näistä 

hirvittävistä raakuuden teoista, sillä he uskovat, että se on heidän etuoikeutensa.”  

”Niin paljon enemmän vääryyksiä on meneillään, Minun ihmiseni, asioita, joita te ette koskaan olisi 

voineet ajatella, että voisi tapahtua. Minä kerron teille tämän, koska Tavaaseennosto on niin hyvin 

perusteltua Minun Isäni silmissä. Pahuus on mennyt yli ihmiskäytöksen rajojen ja säädyllisyyden. 

Jopa eläimillä on enemmän arvokkuutta kuin tällä korruptoituneella sukupolvella. Saatana on 

suunnitellut hyvin, tuodakseen kukoistukseensa aivan sen sukupolven, joka tulee tukemaan hänen 

pahoja suunnitelmiaan.”  

”Kuitenkin Minun armoani ei tule puuttumaan. Minulla on aikomuksena näyttää Minun voimaani 

ja Minun armoani niille, joita on johdatettu harhaan syntymästä alkaen. Minä tiedän, että on 

paljon, mitä et ymmärrä, Rakkaani, Minä tiedän, että sinun kysymyslistasi jatkuu loputtomiin ja 

siksi Minä olen pyytänyt sinua luottamaan siihen, mitä Minä olen tekemässä ja mitä Minä olen 

sallimassa.”  

”Minä olen ympäröinyt sinut sieluilla, jotka kuulevat Minun ääneni ja ymmärtävät Minun tapani ja 

he tulevat ottamaan sinun paikkasi, kun sinä olet mennyt. Sinun ei tarvitse huolehtia, se mitä Minä 

olen aloittanut sinun kauttasi, tulee jatkumaan pyhien ja pystyvien ihmisten käsissä. Ihmisten, 

jotka Minä olen valinnut johtamaan näinä lopun aikoina.”  



”Se, minkä Minä olen aloittanut, sitä Minä tulen jatkamaan ja toteuttamaan. Kun sinä palaat 

maapallolle, tulet olemaan hämmästynyt siitä, mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun sinä lähdit. 

Totuutta tullaan välittämään eteenpäin, kääntymykset tulevat jatkumaan, pikkuiset tulevat 

saamaan turvapaikan Minussa japyhyyden standardi tullaan vakiinnuttamaan Minun Kirkkoni 

ylösnousemusta varten. Ja kaikki tämä vain, koska Minun Morsiameni tottelivat.”  

”Siispä Minä haluan sinun nauttivan siitä vähästä ajasta, joka sinulla on jäljellä, ollen Minun 

kanssani, kirjoittaen musiikkia ja laulaen sitä myös ja nauttien työstä, kun saavut ikuisuuteen, 

missä tulee olemaan loputonta ja kunniakasta. Niin paljon innolla odotettavaa. Niin paljon!”  

”Minä en ole paljastanut sinulle paljoa siitä, mitä tullaan saattamaan loppuun, sinun pienuutesi ja 

luottamuksesi Minuun vuoksi. Mutta sinä tulet näkemään ja jos olisi mahdollista siihen aikaan, 

sinulla olisi vaikeuksia uskoa sitä. Minä kirjoitan kauniisti rikkonaisilla kynillä. Ja on olemassa 

pikkusia, jotka ovat rikkonaisia kuin sinä olet, ja Minä tulen jatkamaan kirjoittamista heidän 

kanssaan.”  

”Kokonaan uusi todellisen pyhyyden standardi on tulossa. Enää ei opisto tutkinto, 

sekametelisoppa,ole nimen saamiseksi. Ei, puhtaitten ja sydämeltään vilpittömien kautta Minä 

tulen kirjoittamaan, maalaamaan, tekemään musiikkia, parantamaan ja hallitsemaan Minun 

Kirkkoani. Pienuus, pienuus, pienuus; mitä suuria asioita Minä voin tehdä pienuuden kanssa.” 

”Ja kaikki te, joilla on unelmia, joita ei vielä ole hyödynnetty, ymmärtäkää, että kun Minä 

puhdistan tämän maapallon saastasta, te tulette käyttämään niitä lahjoja uudistamaan nälkäisiä 

sieluja. Teidät tullaan laittamaan vastuuseen heidän kehityksestään ja muotoutumisestaan, Minun 

Henkeni, enkelien ja jokaisen hengellisen lahjan avustamana, ne tulevat virtaamaan vapaasti 

sisältänne. Minä kerron teille tämän, koska teidän ei tule vaikertaa sen vuoksi, mitä ette saaneet 

tehtyä.”  

”Kun Minä olen viimeistellyt tämän maapallon, Minä tulen tarvitsemaan teitä uudelleen 

rakentamaan, tukemaan ja rohkaisemaan, rakentamaan Minun tapaani maapallolle. Enää ei tule 

korruptio satamaan kauhua niiden päälle, jotka on valittu johtamaan, enää ei tule olemaan 

kiristystä, uhkia eikä lahjontaa. Enää eivät johtoasemassa olevat tule etsimään omaa hyväänsä, 

vaan pikemminkin ihmisten hyvää ja Minun tahtoani.”  

”Minun enkelini tulevat partioimaan ja tulemaan Minun palvelijoitteni avuksi, kuin myös 

murskaamaan ne, jotka yrittävät pahoja tapoja ja korruptiota. Valehtelu, varastaminen, petkutus 

ja niin monet muut vakavat synnit, jotka ovat hallinneet yhteiskuntia, eivät tule enää pitämään 

otettaan. Ne, jotka yrittävät sellaisia asioita, tullaan rankaisemaan vakavasti ja vain hyvät tulevat 

menestymään.”  

”Kuitenkin Minun myötätuntoni on ilman rajaa ja Minä tulen luomaan ohjelmia, jotka tulevat 

parantamaan ja uudelleen kouluttamaan niitä, jotka ovat synnin vääristämiä. Kyllä, tulee olemaan 

henkiin jääneitä, joilla on synnillinen menneisyys. Maapallo ei tule puhdistumaan heistä, jotka ovat 

tehneet pahaa, kuitenkin heillä tulee olemaan mahdollisuus katua ja tulla uudistetuiksi. Minä olen 

Armon Jumala.”  

”Oi Rakkaat, teidän lahjanne tulevat kasvamaan ja loistamaan ja kantamaan mitä kunniakkainta 

hedelmää. Te tulette olemaan valon majakoita ja rakkauden satamia ja turvapaikkoja 

haavoitetuille ja loukkaantuneille. Te tulette olemaan Minun Valon Palvelijoitani, jotka etsivät vain 

parantaakseen ja rakastaakseen rappeutunutta ihmiskuntaa, kuin myös niitä, jotka ovat kärsineet 

uskomattomia kärsimyksiä.”  



”Kaikki tullaan parantamaan. Ketään ei tulla jättämään raajarikoksi tunnetasolla, henkisesti tai 

fyysisesti. Kaikki tullaan uudistamaan Minun Rakkaudellani. Ja te, Minun Morsiameni, tulette 

olemaan tämän parantamisen ja uudistamisen ajan lähettiläitä. Te tulette kulkemaan Minun 

voitelussani, Minun voimassani, Minun rakkaudessani ja myötätunnossa ja kuten te olette 

vastaanottaneet vapaasti, te tulette välittämään vapaasti. Tämä tarkoittaa, Minun Valtakuntani 

tulkoon ja Minun Tahtoni tapahtukoon.”  

”Siispä, Minä sanon teille, älkää surko ajan menetystä tai Taivaaseennostetuksi tulemista. Minä en 

antanut näitä lahjoja teille vain tuhlattaviksi. Ei, Minä annoin ne teille kehitettäviksi ja 

käytettäviksi. Taivaassa te opitte palvelemaan niin kuin enkelit tekevät ja olemaan täysin 

valmistautuneita tuomaan parantamisen lahjanne maapallolle, olivatpa ne kirjoittamista, taidetta, 

musiikkia tai muita työkaluja, kaikkia tullaan käyttämään ennallistamiseen ja parantamiseen. 

Siispä, nostakaa päänne ylös, lunastuksenne lähestyy. Valmistelkaa sydämenne, pitäkää 

vihkimekkonne puhtaana ja täyttäkää lamppunne ja olkaa valmiina, sillä katsokaa… Minä olen 

tulossa!” 


