668. JOS HALUATTE ETTÄ TEIDÄT OTETAAN TAIVAASEENNOSTOSSA,
TEIDÄN TÄYTYY PIDÄTTÄYTYÄ NÄISTÄ KUOLETTAVISTA ASIOISTA
Jeesus sanoo… Jos te haluatte, että teidät otetaan Taivaaseennostossa, teidän täytyy pidättäytyä
näistä kuolettavista asioista
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Joulukuuta, 2018.
Clare aloitti… Kallisarvoinen Pyhä Henki, pyydän, tule ja ota meidät haltuun. Anna Sinun Pyhien
ajatustesi ja luonteesi ja kaikkien tapojesi muuttaa se, mikä meissä vielä on lihaa jäljellä… Amen.
Minun rakkaat, jotkut teistä ovat ilmaisseet ahdistusta siitä, tullaanko teidät ottamaan
Taivaaseennostossa vai ei, rakkaittenne kanssa. Minä haluan osoittaa tämän heille erityisesti, jotka
ovat taistelleet hyvän taistelun – erityisesti arvostelua ja huonoa luonnetta vastaan.
Tämän luonteen alla ovat katkeruuden siemenet, kasvualustanaan pettymysten kerroksia,
kasvaakseen valtavaksi kuristavaksi köynnökseksi. Jotkut teistä, rakkaat, ovat sallineet itsellenne
kihisevän luonteenlaadun ja raivoavan asenteen muita kohtaan. Minä sanon teille, että ellette te
kukista sitä, te tulette jäämään jälkeen.
Kun pitelette muiden syntejä heidän edessään, te kasvatatte vihaa ja kaunaa. Te ravitsette
Saatanan siementä sydäntenne puutarhassa. Te ruokitte sitä petoa, joka tukahduttaa kaiken mikä
teissä oli hyvää ja jättää teidät katkeraan, kuihtuneeseen sotkuun.
Te ette tule seisomaan Jumalan edessä, koska te takerrutte vääryyksiin tai niihin, joita tunnette
toisten vääryyksiksi. Tällä tavalla, ne, joka pitävät kiinni anteeksiantamattomuudesta
sydämissänne, tarjoavat myrkkymaljan henkilöille, jotka loukkasivat teitä. Mutta he eivät juo sitä –
te juotte. He jatkavat elämiään, ehkä jopa tietämättä miten tunnette heitä kohtaan. Sillä välin,
katkeruus muuttuu myrkyksi ja ruokkii katkeruuden kukoistavaa juurta, joka tukahduttaa kaiken
hyvän.
Oletteko koskaan tavanneet jonkun, joka on aina vihan kynnyksellä? Aina löytämässä vikaa
muista? Aina ylireagoimassa tilanteisiin ja paasaamassa? Sillä henkilöllä on valtava katkeruuden
juuri sydämissään, joka nyt tuottaa hyvin huonoa hedelmää. Hyväksikäytettiinkö teitä lapsena?
Vainosivatko teitä ne, joiden toivoitte rakastavan teitä? Nämä ovat aseita, joita Saatana käyttää
laittaakseen teidät orjuuteen, tuhotakseen sen, mikä olisi voinut olla hyvää elämissänne.
Jeesus antoi esimerkin, kuinka käsitellä roomalaisia, jotka olivat erittäin julmia Häntä kohtaan. Hän
sanoi… ”Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä he tekevät.” Tällainen asenne meillä täytyy
olla, kun käsittelemme elämiemme haavoja. Meillä ei ole varaa antaa niiden märkiä ja kasvattaa
kaikenlaisia bakteereita, tehden sydämistämme närkästyksen ja omahyväisyyden viemäriä.
Rakkaat. Tuomitseminen, kritiikki, viha – kaikki nämä ovat kuin haiseva vaippa. Herra haluaa
meidän tietävän, että me olemme tekemisissä ihmisten kanssa, jotka ovat rikkoutuneet,
haavoittuneet, ja eivät koskaan antaneet anteeksi vanhemmilleen, pomoilleen, jne. He kantavat
mukanaan vihaa kaikkia kohtaan ja avaavat suunsa antaakseen omahyväisiä tuomioita muista –
ymmärtämättä, että he itse ovat muuttumassa samanlaisiksi henkilöiksi.
Meillä täälläpäin on sanonta, että kun jokin kuulostaa juorulta. Ezekiel ja minä sanomme:
”Likainen vaippa! Voi, voi… antakaa sen olla!” Ja se toimii… Mutta niin pyhimykset käsittävät sen.
Se tuottaa kamalan lemun ympärillä olevalle Todistajien Pilvelle. Se on kauhea haju.

Pikemminkin, Herra haluaa meidän sitovan ne, jolla on särkynyt sydän, rukoilevan heidän
puolestaan, jotka vainoavat meitä, ja pidättäytyä tuomitsemasta. Varmasti, hyväksikäyttö on
väärin! Mutta älkää siirtäkö motiiveja toiselle henkilölle, kun he reagoivat sillä tavalla.
Ymmärtäkää, että sen alla on katkeruus ja pettymys, jonka he antoivat kasvaa valtavaksi
katkeruuden juureksi, koskaan antamatta anteeksi niille, jotka heitä loukkasivat. Ja se mitä nämä
ihmiset tarvitsevat, on tietää kuinka paljon Herra rakastaa heitä. Ja he tarvitsevat kiltteyttä,
hellyyttä, ymmärtämistä ja myötätuntoa.
Jos reagoitte TÄLLÄ tavalla, te vältytte astumasta Saatanan kuolettavaan Katkeruuden Ansaan, ja
teistä tulee myötätuntoisempia ja kiltimpiä. Rakastaen kuten Jeesus rakasti – jopa roomalaisia.
Meidän pienellä ystävällämme, Rainbow`lla (=Sateenkaari) elää Jeesuksen sydän sisällään. Häntä
käytettiin hyväksi, mutta hän yritti kaikella voimallaan antaa anteeksi ja rukoilla heidän
puolestaan. Toisaalta, hän on melko inhimillinen ja hänellä oli omat turhautumisen purkauksensa
ja jopa kostonsa. Mutta, koska hän kuunteli Herraa, hän tiesi, että se oli väärin, ja hän katui.
Kun sanotte jotakin halventavaa toiselle, te teette syntiä. Kun nimittelette ja syytätte, te teette
syntiä. Kun te vähättelette sisartanne tai veljeänne, te teette vakavaa syntiä. Kun te tuomitsette ja
syytätte, te teette syntiä. Jumala ei ota niitä teistä Taivaaseennostossa, kenellä on näitä vikoja.
Teidän täytyy ensin päästä yli katkeruudestanne ja sisäisestä vihastanne muita kohtaan.
Lyhyesti sanottuna, jos te haluatte, että teidät otetaan Taivaaseennostossa, että te pääsette
Taivaaseen asti – teidän täytyy laittaa sivuun kaunanne, pettymyksenne, vihanne, raivonne,
kaunanne, kostoiskunne ja kostonne. Laskekaa ne Ristin juurelle ja kertokaa Jeesukselle… ”Herra,
minulla ei ehkä ole tunnetta, että voisin antaa anteeksi. Mutta minä teen tahdon eleen antaakseni
anteeksi heille. Herra, pyydän, auta minua.”
Ja huomatkaa, että vihollinen palaa vihakutsun kanssa. Mutta teidän täytyy kukistaa se Kristuksen
Rakkaudella, joka asuu sisällänne. Kuinka Kristuksen Rakkaus tulee asumaan teihin? Katumalla
syntejänne, pyytämällä Häntä tulemaan sydämeenne ja muuttamaan teidät. Tunnustamalla, että
Jeesus Kristus on Herranne ja että teidän elämänne kuuluu Hänelle. Pian Hän auttaa teitä
antamaan anteeksi.
Kuinka tämä läheisyys Jeesuksen kanssa tapahtuu? No niin, on monia tapoja. Yksi on Pyhien
Kirjoitusten meditointi. Kirjoitusten lukeminen ja sen löytäminen, joka todella koskettaa
sydäntänne. Pysähtyen siihen kohtaan ja todella paneutuen siihen. Sen nimenomaisen kirjoituksen
meditointi. Pyhä Henki, kun Hän koskettaa teitä sillä tavalla, vetää huomionne Jumalan
näkökantaan, joka teidän on tärkeää tietää. Ja minä myös suosittelen teille tunnin
keskeytymätöntä aikaa Sydänasukkaan rukouksen parissa.
Jeesus aloitti… ” Se mitä olet jakanut heidän kanssaan, on mittaamattoman arvokas jalokivi
päästämään ja parantamaan. Mutta heidän täytyy myös lähestyä Minua katuen syntejään. Jos he
ovat puhuneet tuomitsevia, karskeja sanoja, olivat ilkeitä, tai ajattelivat pahoja ajatuksia mielissä.
Jos he vähättelivät muita ja kohtelivat heitä itseään alempiarvoisina – kaiken tällaisen käytöksen
täytyy loppua. ”
” Teidän täytyy rakastaa veljeänne kuin rakastatte itseänne. Teidän täytyy kunnioittaa muita
enemmän kuin itseänne. Teidän täytyy rukoilla heidän puolestaan ja pyytää Minua näyttämään
teille, kuinka he kärsivät heidän henkilökohtaisessa helvetissä, niin että teillä on myötätuntoa
heidän vikojaan kohtaan. ”

” Ja muistakaa aina… Mitä näette veljenne vikana, voi olla hänen ainoa vikansa. Mutta se mitä te
ette näe itsessänne, saattaa olla valtava pino vikoja, joita Minä en ole vielä paljastanut teille. ”
” Omahyväisyys on kuolettavaa. Ankara muiden arvostelu ja tuomitseminen on kuolettavaa.
Toisista vian löytäminen on kuolettavaa – jos haluatte, että teidät otetaan Taivaaseennostossa. Jos
te haluatte tulla lasketuksi arvollisiksi. ”
” Näiden asioiden TÄYTYY loppua. Ja Minä tulen auttamaan teitä, jos te teette rehellisen ja
johdonmukaisen yrityksen. Minä tulen muuttamaan raivoavan, jääräpäisen hirviön helläksi ja
kiltiksi henkilöksi – aina tietoiseksi toisten tarpeista. Aina kärsivällisen ja toisten puolesta
rukoilevan, ymmärtäen heidän kipunsa, ja jopa heistä huolehtien, huolimatta erimielisyyksistä,
mitä heillä saattaa olla toistensa kanssa. ”
” Teidän elämänne tulee muuttumaan. Te tulette rakastamaan veljeänne kuten rakastatte
itseänne, ei väliä kuinka julmia he ovat olleet teille. Te tulette näkemään asiat heidän
näkökannaltaan. Vaikka te ajattelettekin, että he ovat sokeita, te tulette vähintään ymmärtämään.
Ja te tulette tietämään, mikä alhainen synnin viemäri teillä silti on jäljellä sisällänne, kätkössä. Ja
tämä saa teidät olemaan nostamatta kulmakarvojanne toista sielua vastaan. Teillä tulee olemaan
inhoa itseänne kohtaan ja kärsivällisyyttä veljeänne kohtaan. ”
” Te tulette olemaan eläviä pyhimyksiä. Tähän Minä haluan teidät viedä. Kysymys kuuluu…
Haluatteko te mennä tähän suuntaan? ”

