
535. HERÄTYKSIÄ & TAIVAASEENNOSTO… VAIN HEDELMÄ MERKITSEE TAIVAASSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Elokuuta, 2017. 

Clare aloitti… Herra, pyydän, ole meidän aikamme ja sydäntemme mestari ja käännä meidät syvään 

esirukoukseen, kun Sinä kutsut meitä… Amen. 

Minä odotin niin innolla rauhallista ja rakastavaa päivää rukouksessa Herran kanssa, kun Ezekiel herätti 

minut, kun hän oli saanut sanan Herralta Taivaaseennostoa ja sen ympärillä olevia tapahtumia koskien, että 

se vaikutti olevan melkoisessa ristiriidassa sen kanssa, mitä Hän oli antanut minulle tähän mennessä.  

Se vaivasi minua syvästi ja minä kysyin Herralta… ”Menikö minulta jotakin ohi? Olenko minä kuunnellut 

eläinhahmoista henkeä, vainajahenkeä tai keksinyt omasta päästäni? Rakas Herra, pyydän, selkeytä kaikki 

tämä! Olenko minä niin ylpeä, että en tiedä kuinka paha minä olen ja Sinä täytyy tuoda minut rytinällä alas 

nöyryytykseen?” Kaikki nämä sanat, joita minä kuulen jatkuvasti eri ihmisiltä… en kokonaisia sanoja, vain 

sen ytimen… ”Se on kaikkialla internetissä, Taivaaseennosto syyskuussa!” Eikö se kuulostakin tutulle??? 

Ja minä en todellakaan puhu monille ihmisille, varmastikaan en isolle ihmismäärälle, joka käy internetissä. 

Mutta aina silloin tällöin, se tulee esille. Ja viime aikoina, se on tullut esille liian usein sivuuttaakseni sen. 

Siispä, minä sain iskun vyön alle herätessäni ja menin paniikki, rukoilu ja erottelukyky-tilaan – tuntien itseni 

vähintäänkin epävarmaksi. Viimeinen asia, mitä ikinä haluan tehdä, on johtaa teitä harhaan, rakkaat 

Sydänasukkaat, ja jo pelkkä ajatus siitä teki minun sydämeni kipeäksi. Siispä, minä etsin Herraa tunteja, 

kunnes Hän viimein tyynnytteli minua tarpeeksi kuullakseni Häntä.   

Jeesus aloitti… ” En tarkoittanut, että tämä häiritsisi sinua, niin kuin se on tehnyt. Se on kärsimystä, Clare, 

syvää moraalista kärsimystä. Aikaa on vielä jäljellä, mutta kiireellisyys, jota te kaikki olette kokeneet, on 

saattamassa teitä valmiuden tilaan, koska Minä aion yllättää teidät kaikki. ” 

” Mitä Minä sanoin? ” 

( Clare ) Tässä Hän palauttaa mieleen Hänen sanansa minulle lykkäyksestä.  

” Valehtelisinko Minä sinulle? Ei, sinä tiedät, että Minä en koskaan valehtelisi sinulle, en koskaan. Kuulitko 

sinä Minut oikein? Kyllä, sinä kuulit Minut oikein. Mutta niin kauan kuin ihmiset hölmöilevät eivätkä kiinnitä 

ollenkaan huomiota näihin aikoihin, joita te elätte, Minun täytyy lähettää kiireellisiä herätyksiä. Sinä 

päivänä ei tule olemaan yhtään tekosyytä. ”  

( Clare ) Mutta Herra, Sinä olet tehnyt tätä jo vuosia nyt, ja joka vuosi sitä ei tapahdu, ja pilkkaajat 

lisääntyvät. 

” Se, myös, on Minun suunnittelemaani. Monet sanovat, että he ovat Minua varten, mutta kun testaan ja 

koettelen heitä lykkäyksillä, he kääntyvät pois häpeissään. He perustivat hengellisyytensä kärsimyksen 

pelkoon Koettelemusten Ajassa. Mutta he, jotka ovat uskollisia Minulle, eivät välitä, jos heitä pilkataan; he 

jatkavat uskomistaan vuosi vuoden jälkeen. Näetkö sinä eron? ”  

( Clare ) Kyllä. 

” Täytyy olla monia testauksia ja koettelemuksia, yhteensopimattomuuksia, ristiriitoja ja lykkäyksiä, että 

voidaan seuloa ne, jotka todella kuuluvat Minulle niistä, jotka yhä kuuluvat maailmalle. He ovat niitä, joista 

tulee pilkkaajia, koska Minä en ilmestynyt heidän aika-kehyksissään. He ovat kuin siemenet, jotka putosivat 

matalaan maahan. Ne versovat ilolla, mutta kun mitään ei tapahdu, ne kuihtuvat. Kuitenkin joka 

sadonkorjuussa, on niitä, jotka hyvässä maassa olevia, jotka ottavat asiat sydämeensä ja joilla ei ole pelkoa 

kärsiä totuuden takia. ” 

( Clare ) Siispä, Herra… mitä tämä kaikki tarkoittaa? Ezekiel tuntee, että hän on hahmottanut sarjan 

tapahtumia, jotka eivät satu yhteen sen kanssa, mitä Sinä olet kertonut minulle. Ja sitä paitsi, kaikki mitä 

Carol ja minä saamme, ovat kiireellisempiä ja kiireellisempiä viestejä sodasta ja Taivaaseennostosta. 



” Minä olen kertonut sinulle aikaisemmin Minun Rakkaani, nämä ovat synnytystuskia, mutta teidän täytyy 

pitää jalansija ja vakavasti rukoilla ehkäistäksenne horisontissa olevat tapahtumat. Minä en valehdellut, kun 

sanoin, että Minä annan ehdollisesti kolme vuotta. Mutta, kun elämä jatkuu ilman vakavaa harkintaa siitä, 

mikä on väijymässä, Minun täytyy muistuttaa teitä. ” 

” Oletteko te rukoilleet intohimoisesti ehkäistäksenne nämä tapahtumat? ” 

( Clare ) Ei Herra, ei aina. Ei aina intohimoisesti, totisesti tänään rukoilin.  

 ” Se on täsmälleen sitä, mitä Minä etsin; paljon enemmän vakavaa esirukoilua sinulta ja kaikilta. On 

olemassa tiettyjä painopisteitä, jotka tulevat esiin, missä asiat voisivat kääntyä pahempaan. Vilpittömät ja 

intohimoiset rukoukset työntävät ne pois, ja nyt on aika intohimoisesti välittää maailmasta, niin että nämä 

tapahtumat voidaan ehkäistä kuten Minä haluan ne ehkäistävän. ” 

” Intohimoinen Rukous kääntää asioiden kulun. Minä kutsun teidät kaikki intohimoisesti rukoilemaan. Asiat 

jatkavat rapistumistaan ja vihollinen jatkaa jokaisen kansakunnan terveen järjen rapauttamista. Mutta 

intohimoinen rukous kääntää asioiden kulun. Me kävimme tämän läpi viime vuonna ja sitä edellisenä 

vuonna. ”    

” Siispä, aika ajoin Minun on tarpeellista muistuttaa jopa Minun hyvin tietoisia palvelijoitani ja 

profeettojani, että tilanne on yhä kriittinen. Ja niin tekemällä, he varoittavat toisia ja siitä seuraa syvempää 

rukousta ja katumusta. SITÄ Minä ajan tällä takaa. Syvemmälle menoa katumuksessa ja uudistettuja elämiä. 

” 

” Se ei tarkoita käsillä olevan työn hylkäämistä, vaan tiettyinä aikoina teitä johdatetaan laittamaan kaikki 

sivuun ja viettämään päivä esirukouksessa. Teidän ei tule tuntea syyllisyyttä tai surkutella sitä, että aikaa ei 

jää muille töille, vaan ottakaa se taukona tulla lähemmäksi Minua ja maailman tilannetta rukouksen kautta. 

Todellakin, te olette surmaavia jättiläisiä, kun työskentelette tehtävissänne. Mutta Minä haluan vahvistaa 

teille, että ei ole merkittävämpää työtä kuin rukoileminen. ”  

” Sen kiertokulun aikana, että ehkä saa tehtyä sitä, mitä teillä oli sydämellänne, että tekisitte. Sanokaamme 

vaikka laulu, joka tuo sieluja lähemmäs Minua. Mutta kun te rukoilette, Minä nostan toisen muusikon 

soittamaan ja laulamaan. Tai ehkä te opetatte ja kirjoitatte. Kun menette syvään esirukoukseen, Minä 

nostan muita kirjoittajia ja opettajia tuodakseni esille samaan viestin. ” 

” Taivaan taloutta harvoin ymmärretään Maapallolla. Ei ole tärkeää, kuka tekee työn, se on aina Minun 

Henkeni, joka tekee työn. Se mikä muuttuu, on astia, jonka läpi Hän kaataa, ja kaikki hyötyvät siitä työstä. 

Kirjoittaja, joka kutsuttiin sivuun esirukoilemaan, kirjoittaja, joka kutsuttiin kirjoittamaan. Vain hedelmällä 

on merkitystä Taivaassa. Ei ole kinastelua asemasta tai kuka saa kunnian. Kaikki ovat tyytyväisiä, että se on 

tehty ja hyvä hedelmä tulee ulos. Mikään muu ei merkitse heille. ”  

” Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä 

kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä; kuitenkin on kumpikin 

saava oman palkkansa oman työnsä mukaan. ” 1 Korinttolaiskirje 3:6 

” Tämä on se tapa, millä Minä haluan teidän näkevän sen, mitä te teette, joka päivä. Olipa se kärsimyksen 

kipua, rukoilemista, paastoamista, tai työn tekemistä, ainoa asia millä tulisi olla mitään merkitystä, on, että 

te tottelitte Minua ja sitten hyvää tulee siitä. Minkään muun ei pitäisi liikuttaa teitä, Minun Rakkaat. ” 


