80. Jeesus sanoo… Oletteko valmiina Minua varten?...
Taivaaseennosto harjoitukset ovat puhdistamassa Minun Morsiamiani…
OLETTEKO VALMIINA MINUA VARTEN?... TAIVAASEENNOSTO HARJOITUKSET OVAT PUHDISTAMASSA
MINUN MORSIAMIANI
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Toukokuuta, 2015.
Clare aloitti… Herra, ole meidän kanssamme ja siunaa meidät kärsivällisellä kestävyydellä, kun me
otamme vastaan Sinun rohkaisun sanasi… Amen.
Teistä en tiedä, mutta Minä aina tunnen itseni petetyksi, kun Herra pyytää meitä valmistelemaan
sydämemme meidän Hääpäiväämme varten, tai kun Hän sallii minun nähdä Hänet esiliinassa hääjuhla
valmisteluissa, eikä vieläkään Taivaaseennostoa. On todella raskasta käsitellä uusi viivästys. Mutta
meidän tiemme eivät ole Hänen tiensä. Minä olen vain niin iloinen, että Hän on niin myötätuntoinen
meidän pettymyksen tunteellemme.
Tänä iltana Hän jälleen teki selväksi, että on syy, miksi me tunnemme tämän todella innokkaan
odotuksen ja sitten mitään ei tapahdu. Se ei tarkoita, että me kaikki olisimme harhaluuloisia, Hän itse
asiassa inspiroi meitä noina aikoina odottamaan innolla Taivaaseennostoa nykyaikamuodossa, ei
kaukaisessa tulevaisuudessa, ja Hänellä on hyvin hyvä syy sille.
Kun minä ensin aloin antamaan YouTube viestejä viime vuoden syyskuussa (2014), Hän hyvin nopeasti
kertoi minulle, että Morsian ei ole valmis ja Hän viivästyttää maailman tapahtumia antaakseen hänelle
lisää aikaa. Minä sain paljon arvostelua siitä, mutta minun täytyy sanoa, mitä minulle kerrotaan, ei sitä
mitä ihmiset haluavat kuulla. Ja veriset kuut ja juhlapäivät tulivat ja menivät… ei taivaaseennostoa.
Minulla oli rauha siitä, koska ensimmäinen asia, joka minulle kerrottiin, oli että hän ei ole valmis.
Siispä, tässä me olemme, kahdeksan kuukautta myöhemmin ja me yhä odotamme. Tämän illan viesti
todella selventää Hänen perustelujaan meille.
Jeesus aloitti… ” Minä olen odottanut, että sinä tulisit Minun luokseni, Rakkaani. Minä tiedän kuinka
hyvin traumaattista kaikki tämä on ollut teille molemmille ja muille, jotka ovat odottaneet niin
hartaasti. Olen hyvin pahoillani, että tuotan teille kaikille pettymyksen kerta toisensa jälkeen, mutta
Morsian ei ole valmis, Clare, hän ei kerta kaikkiaan ole valmis. Kuitenkin me olemme hänen
valmiutensa kynnyksellä. Asiat etenevät Minun Kyyhkyjeni sydämissä, heille alkaa sarastaa, että
meidän suhteessamme on paljon syvempi taso Minun kanssani ja tämä on hyvä. ”
” Enää ei mene kauaa, mutta Minä en halua sinun ja muiden olevan niin allapäin ja pettyneitä.
Pikemminkin, Minä haluan teidän kestävän koettelemukset, pysyvän lujina ja jatkaen hyvän tekemistä.
Clare, jos Minä Taivaaseennostaisin Minun Morsiameni juuri nyt, tällä tunnilla, monet heistä, joita
haluan ottaa, eivät olisi valmiita. Niin monet, jotka ovat tehneet työtä minulle, heiltä puuttuu vielä
jotakin. On taso, jolle Minä haluan Minun Morsiameni… irrottautumisen taso, hylkäämisen taso,
puhtauden taso, jota hän ei ole huomannut tarvitsevansa. Paljon täytyy tapahtua, että hänen
huomionsa asettuu maaliin ja se on syy näille toistuville koettelemuksille ja harjoituksille. ”
” Sinun kanavasi on vain minimaalinen näyte heistä, jotka etsivät Minua ja kaipaavat Minua ja
kuitenkin he eivät ole vielä aivan valmiita. Tunti tunnin jälkeen me työskentelemme Meidän
Rakkaittemme elämässä, toivoen, että he vetäytyvät enemmän ja enemmän maailmasta. Onko se liian
suuri hinta maksettavaksi sieluista, kokea viivästys, kestää vielä toinen päivä kärsimystä, toinen erä
koettelemuksia? Onko liian paljon pyydetty Minun Morsiamiltani, että he tukisivat näitä ristejä, että
Minä voisin täyttää vihki kamarin heillä, joita Minä olen kutsunut, jotka ovat valmiita? ”

” Jos te Rakastatte Minua, todella Rakastatte Minua, te tulette haluamaan kaikesta sydämestänne sitä,
mitä Minä haluan. Ja te voitte tuntea sen heidän huokauksinaan ja surumielisinä itkuina, ketkä
huutavat apua, että he haluavat päästä sinne, siihen syvyyden paikkaan Minun kanssani, ja maailman
hylkäämistä, aivan kuten te kerran halusitte olla siellä myös. Jos Minä olisin tullut silloin, kun te vielä
olitte kamppailemassa paljastamassa ja pääsemässä yli lihastanne, no niin… Jos Minä olisin tullut
silloin, myös teidät olisi jätetty jälkeen. Siis ettekö te voi kestää vielä vähän enemmän valmistelua
kerätäkseni ne, jotka ovat, voi niin lähellä? ”
” ( Clare ) Herra, minä en todella ymmärrä, kaiken kaikkiaan, täytyykö meidän todella olla ilman
tahroja, ryppyjä ja kauneusvirheitä, kuten Sinun Sanasi sanoo? Kirjaimellisesti?
( Jeesus ) ” Clare, sinä olet itsekin sanonut sen niin monta kertaa – kuinka se nyt sinulta karkaa? Teidän
ei tarvitse olla täydellisiä, mutta tahto ja aikomus olla täydellisiä ja ainakin jonkun verran hedelmää
täytyy olla paikallaan. Johdonmukaista vaivannäköä, muutosta parempaan ja muistakaa, että Minä
”teen mitä pitää tehdä” sielussa – Minä lähinnä kutsun hänen ponnisteluaan ja vaivannäköään. Ihan
liian monet yhä kiertävät ympäri ja tekevät kompromisseja. Kompromissien teko täytyy loppua. Minä
tarvitsen puhtaan, omistautuneen aikomuksen ja hedelmän, joka tuottaa. Tämä maksaa, mutta kun
sen maksun maksaa, niin Minä näen, että hän on vilpitön ja Minä tulen sen palkitsemaan. ”
” On heitä, jotka asuvat yhdessä, eikä heillä ole aikomustakaan mennä naimisiin. Tämä on synti. On
heitä, jotka ovat pahasti velkaantuneet maailmalle ja jatkavat velkauttavaa elämäntyyliä tehdäkseen
vaikutuksen kavereihinsa. ”
” On heitä, jotka tietävät, että he käyttävät maailmallisia keinoja vaurastuttaakseen kirkkoaan, he
tuntevat sen omassatunnossaan, mutta jatkavat sitä joka tapauksessa, koska he haluavat isomman ja
vauraamman seurakunnan ja elämäntyylin. ”
” On heitä, joita minä olen kutsunut kääntämään selkänsä maailmalle ja liittymään Minun agendoihini
ja kuitenkin he tukeutuvat elämään elämää, jossa he ovat alamaisia katoille päittensä päällä ja ruualle
mahoissansa kuin myös mukavilla autoilla ajamiselle ja uusinta mallia oleville kännyköille. Kuitenkin
Minä tarvitsin heitä ja kutsuin heitä jättämään kaikki ja kulkemaan evankeliumismin, lähetystyön
pölyisiä polkuja köyhien keskuudessa. ”
” On heitä, jotka ovat sidoksissa kulttuuriinsa – he tuntevat kutsun lähteä pois, mutta he etsivät
perheittensä ja kavereittensa hyväksyntää enemmän kuin Minun hyväksyntääni. Joitakin heistä Minä
olen kouluttanut missio mielessä, mutta perheen taholta tulevan paineen vuoksi he kieltäytyvät
lähtemästä. ”
” Jokainen, joka rakastaa maailmaa ja kaikkea, mitä se voi tarjota enemmän kuin mitä he rakastavat
Minua, ei ole Minun arvoiseni. He ovat sidoksissa ja Minä en voi ottaa heitä, ennen kuin he luopuvat
itsestään ja maailmasta, kerta kaikkiaan. Sinä tiedät tämän Clare, sinä olet ollut samassa tilanteessa. ”
” Ja on muitakin, jotka ovat oikeassa paikassa, jotka pysyttelevät työpaikoissaan ja kasvattavat
perheitään ja ovat yhä uudelleen valinneet olla tekemättä kompromisseja ja heidät on toistuvasti
sivuutettu ylennyksistä työpaikoillaan, koska he eivät olleet tarpeeksi ”joustavia” moraaliltaan
tyydyttääkseen kyseenalaisia kaupankäyntikäytäntöjä, joita heidän päällikönsä määräsivät heille. On
kotiäitejä, jotka ovat uskollisia miehilleen, he kammoavat asioita kuten saippuaoopperat ja kasvattavat
lapsiaan tulemaan pyhiksi. Minä tulen ottamaan heidät. Kuitenkin on toisia, jotka elävät tällä saastalla,
elävät kuluttaakseen rahaa ostoskeskuksissa tehdäkseen vaikutuksen kavereihinsa ja salliakseen
lastensa tehdä mitä mielivät, koska he eivät halua selkkauksia perheissään. Heitä Minä en voi ottaa
Taivaaseennostossa. ”
” Nämä kaikki ovat merkkejä, että he rakastavat maailmaa enemmän kuin mitä he rakastavat Minua.
Siispä, Minä en voi ottaa heitä. Saatko sinä kokonaiskuvan tästä? ”

( Clare ) Kyllä, Herra, minä saan.
( Jeesus ) ” Sen lisäksi on monia, joiden pelastus on vaakalaudalla ja jos maailma murenisi yhdessä
yössä, minkä se tekee, sitten kun Morsian on siirretty – he tulevat menemään vähimmän vastustuksen
polkua tai kuolevat tapahtumissa, eivätkä ole katuneet. Minä jonglööraan kaikkia näitä tekijöitä
päätöksissä, mitä me olemme tekemässä ja Me olemme puuttumassa maailman tapahtumiin
pidätelläksemme pahinta, kunnes on aika. Siispä, Minä epätoivoisesti tarvitsen teidän yhteistyötänne,
paastoja, rukouksia, elämän muutoksia, totuuden viemistä lähellänne oleville ja heidän kääntymisensä
rukoilemista. ”
” Jos te ette voi iän tai sairauden takia paastota, tarjotkaa Minulle jokapäiväinen kipunne, jota kärsitte,
epämukavuutenne, nöyryytyksenne, surunne. Kun Minä sanoin, nostakaa ristinne ja seuratkaa Minua,
Minä tarkoitin kantakaa elämänne kärsimyksiä rohkeudella, kestävyydellä ja valittamatta. Minun
armossani on tarpeeksi teille, ja Minun voimani täydellistyy teidän heikkoudessanne. Minä käytän ihan
viimeisenkin unssin kärsimystä uskovan elämässä. Nämä ovat valtavia paastouhrauksia. Ja kuuliaisuus
Minun tiedossa olevalle tahdolle on myös voimakasta. Tottelevaisuus tuo valtamerellisen siunauksia ja
armoja. Tottelemattomuus turhauttaa Minun suunnitelmaani teidän elämässänne ja toisten elämässä.
”
” Voi, Minun Morsiamieni, tehkää yhteistyötä Minun kanssani näinä aikoina. Minä tarvitsen teitä
kaikkia kantamaan ristiä, joka on sopiva teille tässä elämässä. Pian se on ohi ja teillä tulee olemaan
huoleton ilon ikuisuus. Mutta toistaiseksi, olkaa urhoollisia. Meidän täytyy työskennellä niin kauan kuin
vielä on päivänvaloa. ”
” Monet teistä ovat edistyneet huomattavasti pidättäytymisviikollanne tyhjänpäiväisistä internet
surffauksista ja TV:stä – monet teistä ovat kokeneet Minut tavalla, jota ette koskaan uskoneet
mahdolliseksi. Jotkut ovat turhautuneet ei niin täydellisistä tuloksista, mutta kuitenkin ovat tunteneet
olevansa lähempänä Minua. Voi, tämä on ihailtavaa, Minä olen niin hyvin mielissäni kaikista teistä,
jotka teitte tästä viikosta itsenne valmistautumisajan Minua varten. ”
” Ymmärrättekö te? Minä kuorin teistä pois puutteitten kerroksia joka kerta, kun te tunnette
Taivaaseennoston kiireellisyyttä. Olipa se verinen kuu, juhlapäivä tai profeetallinen sana – sillä ei ole
väliä. Minä yllytän teitä olemaan valmiina, Minä haastan teidät kiipeämään korkeammalle. Nämä ovat
valmistautumisen aikoja teille kuin myös heille, jotka ovat kaukana Minusta. ”
” Monet teistä ovat huomanneet asioita luonteessanne, joita ette tienneet olevan olemassakaan. Minä
olen osoittanut asioita järjestettyjen olosuhteiden kautta valottamaan asennetta, jonka luulitte jo
hallitsevanne. Minä sanoin, että Minä tekisin tämän ja Minä olen ollut uskollinen Minun Sanalleni.
Kuitenkaan jotkut teistä eivät ole huomanneet paljastamaani puutetta osaksi Minun lupaustani teille.
Nyt olisi hyvä aika arvioida uudelleen kaksi viimeistä viikkoa ja katsoa, mitä tuli ilmi, mikä aiheutti
teidän vakaumuksenne, katumuksenne ja sai teidät muuttamaan tapojanne. Kun Minä annan teille
sanan, teillä on tapana unohtaa, että Minä sanoin teille, että se tulee tapahtumaan, koska elämänne
kiireisyys vie teidän huomionne Minusta. Minä en tuomitse teitä siitä, Minä vain pyydän teitä olemaan
hieman valppaampia. ”
” Ja niille teistä, Minun Suloiset Morsiameni, jotka ovat huomanneet uuden vapauden rajoittavan
teidän yhteydenpitoanne maailmaan, teille Minä tulen suihkuttamaan armoja, kun te jatkatte tilan
tekemistä Minulle. ”
” Minä syleilen teitä ja suutelen jokaista teistä otsalle, sinetöiden teidät Minun rakkauteni tuoksulla ja
lupaan, että pian me olemme yhdessä ikuisesti, teidän Taivaallisessa Kotimaassanne. Sinnitelkää ja
olkaa Rauhassa. Te olette tehneet hyvin joka kerran, kun valitsitte Minut maailman asioita ennen. Jopa
pienet asiat merkitsevät Minulle suuresti. ”

