694. Jeesus selittää… Taivaaseennosto & Tuomio.
Päätös on tehty & Valmistelut on saatettu loppuun
TAIVAASEENNOSTO & TUOMIO, PÄÄTÖS ON TEHTY & VALMISTELUT ON SAATETTU LOPPUUN
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. Maaliskuuta, 2019.
Clare aloitti… Herra, anna meille anteeksi. Ja lähetä edelläsi Sinun Henkesi kääntämään Sinun
Morsiamesi pahoilta teiltään, ennen kuin on liian myöhäistä… Amen.
Rakas Perhe, Ezekielillä on ollut joitakin kauheita kärsimyksiä. Eilen illalla, Ezekielin leikkaushaava
alkoi repeämään kahtia 18 vuoden jälkeen. Leikkaushaava hänen ruumiissaan, terve iho. Se oli niin
kivuliasta, että hän melkein pyörtyi. Herra on sanonut, että uskottomat Morsiamet ovat
repeytymässä erilleen Uskollisista Morsiamista. Kirkko repeytyy erilleen Kirkosta. Hänen
Ruumiinsa on repeytymässä erilleen itsestänsä. Ja kansakunta on tekemässä samoin. Kaikki
vakavan, sulautetun, vuosisatoja vanhan synnin, Ylpeyden, takia. ”
Minä vaistosin tämän sairauden varjon jopa itse Taivaan yllä, niin suurta on löyhkä ja sairaus. Sen
jälkeen, kun olin vastaanottanut Herran ehtoollisleivässä, minä näin Hänen ilmestyvän haudasta,
voittoisasti. Kolme kertaa Hän näytti minulle tämän näyn ja Minä en ollut varma, mitä Hän
täsmälleen tarkoitti. Mutta lopulta, se oli itsestään selvää. TAIVAASEENNOSTO!?
Minä ihmettelin, että tarkoittiko Hän Taivaaseennostoa, koska me olemme saaneet Raamatun
lauseita ja Rhema-kortteja, ohjelauseita, päivittäin. Jopa monta kertaa päivässä. Ja minä voin
tuntea sen, vastasyntyneiden murhan vuoksi. Tämä oli viimeinen oljenkorsi.
Verentahraama maa Amerikassa on tullut löyhkäksi Jumalan sieraimissa, kirkuen oikeutta
korkeimpiin taivaisiin.
Minä tunnen sen olemuksessani. Hyvin suuri sairaus, melkein kuin Minä olisin seisomassa keskellä
peltoa, jossa on mätäneviä ruumiita. Se ei ole musta; se on harmaa ja epäpyhä.
Voi, mitä Minun Jeesukseni täytyy tuntea tällä hetkellä! Minä tiedän, että Hänen Sydämensä on
repeytynyt kahtia. Ezekiel on nähnyt sen. Koska Jeesuksen Morsian eroaa Saatanan ja Maailman
Morsiamesta.
Ezekielille oli kerrottu… ”Ratkaisu on tehty.” Herra jatkaa pyyntöä hänen katsoa ylöspäin, silmät
taivaissa ja valmistautumaan Hääjuhlaan. Minä vapisen niistä sanoista, koska minulla ei ole kaikkia
minun laulujani tehtynä.
Siispä, Herran ehtoollisen jälkeen, me puhuimme katumuksesta. Ja kuten tavallista, minä olin
huolestunut, että olin tehnyt jotain – niinpä minä tulin Hänen viereensä ja Hän alkoi puhumaan…
( Jeesus ) ” Minun sydämeni on kuoleman sairas, Rakkaat. Niin suuri on Minun ihmisteni
epäoikeudenmukaisuus, että Minä en halua nähdä sitä edes yhtään päivää lisää. Ja kuitenkin tähän
on poikkeuksia. On heitä, jotka rakastavat Minua joka olemuksensa säikeellä. Ja kyllä, sinä olet yksi
heistä. Älä pelkää. Sinä olet rakastanut Minua sydämen puhtaudella, huolimatta vihollisen sinua
kohtaan linkoamista harhautuksista ja tuomitsemisesta. Jopa kutsuilla maallisiin voittoihin.
Huolimatta epäonnistumisistasi, Clare, sinä olet tukeutunut Minuun koko sydämelläsi ja Minä näen
sinun rikkeesi mitättöminä ja arvottomina mainita. ”

” Minä tiedän, että sinä olet hyvin huolellinen, melkein pikkutarkka. Mutta tässä ei ole kyse
sinusta. Sairaudella, jota Ezekiel tuntee, ei ole mitään tekemistä sinun kanssasi. Se koskee Minun
Kirkkoni pilaantuvaa, mätää ruumista. Ja kuitenkin, sinä olet osa, joka on terve ja voimakas
rakkaudessa ja omistautumisessa. ”
” Kuinka Minä ikävöin Minun uskonluopio Morsiantani! Kuinka Minä kärsin hänen edesmenneen
sielunsa kanssa. Tämän takia Minun täytyy vetäytyä sinun suloiseen omistautumiseesi Minua
kohtaan, niin että Minua muistutetaan, että on monia, jotka eivät ole kulkeneet sitä tietä. He ovat
Minun puolellani, eivät Minua vastaan. He haluavat Taivaan Valtakuntaa Maan päälle koko
sydämillään. ”
” Mutta ne harhaan johdetut, ympärileikkaamattomat sieluparat, joiden omattunnot on sinetöity
kiinni – heidän puolestaan Minä suren. Ja heidän ruumiittensa löyhkä yltää Taivaaseen asti, niin
saastainen se on.”
” Kuunnelkaa, Minun ihmiseni. Te olette menneet Kuoleman tietä. Te olette liittoutuneet Helvetin
kanssa. Te olette liittoutuneet tyhjien, kalkkikasvoisten, hurskaitten kanssa, mutta he itse asiassa
ovat Saatanan lapsia. Te ette ole etsineet Minun Sydäntäni ettekä Minun Tahtoani, vaan olette
valinneet maailman tiet. ”
” Ottaisinko Minä sitten teidät Kotiinpäin, aivan kuin Taivas olisi Kotinne? Se on Minun sydämeni
mukaista, mutta te ETTE ole valmiita. Ette lähimainkaan. Te tulette paremmin ymmärtämään
tämän Taivaaseennoston jälkeen, kun te näette mikä maksu Minulle kuulumisesta todella on, ja te
olette valmiita maksamaan sen. ”
” Ne päätökset, jotka teistä tuntuvat niin vaikeilta, tänä aikana, eivät tule edes käsiteltäväksi enää.
Pikemminkin, se tulee olemaan elämän ja kuoleman olemassaolo. Monia teistä tullaan
murhaamaan. Joitakin kiduttamaan. Tuhansia teloitetaan uskonsa vuoksi, koska he viimein
heräsivät siihen, Kenelle he kuuluvat. He viimein näkivät, että he kuuluvat Minulle ja he eivät
koskaan, ikinä halua tulla erotetuksi Minusta, vaikka se merkitsisi heidän kuolemaansa. Minä
haluaisin säästää teidät tämän kaltaiselta olemassaololta, mutta te ette ole olleet uskollisia
Minulle. ”
” Taivaaseennosto on heille, jotka ovat olleet uskollisia; ovat eläneet ja uhranneet Minulle. Eivät
ole ajatelleet, mitä he haluavat, vaan ovat tehneet vain sen, mikä oli Minulta annettu heille
tehtäväksi. He ovat kärsineet aikojen vainoa ja herjausta Minun vuokseni ja pysyneet uskollisina
opille ja velvollisuuksille. He eivät ole notkistaneet polvea millekään ihmisestä tehdylle jumalalle.
Pikemminkin he ovat kääntäneet selkänsä sellaisille ehdotuksille, jopa silloin, kun se on
tarkoittanut heidän elatustaan. He eivät ole sivuuttaneet nurkassa olevaa kerjäläistä, vaan
antaneet jopa omasta tarpeestaan.”
” Te puolestanne olette tehneet kompromissejä mukavuuden ja hyödyn vuoksi. Te ette tukeneet
Minun valintojani hallitsemaan maatanne – ja tähän päivään asti, te hyväksytte heidät, joilla on
pahat sydämet. Kuitenkin te kutsutte itseänne Minun Nimelläni! ”
” Mutta Minä kerron teille. Minä en tunne teitä. Aika on loppumassa teiltä. Jos te ette kadu ja
muuta kurssia – nopeasti! Teidät tullaan jättämään jäljelle heidän kanssaan, jotka eivät koskaan
tunteneet Minua. Ja uurastuksen keskellä teille tullaan antamaan mahdollisuus palata Minun
luokseni, vaikka hintana voi olla elämänne. ”

” Ja teille, Minun Morsiameni, jotka olette pysyneet uskollisina. Minä en viivästy enää. Ratkaisu on
tehty; Hääjuhlan valmistelut on saatettu loppuun. Puuttuu enää vain teidän läsnäolonne. Minä
tulen hakemaan teidät. ”
” Jatkakaa tällä kurssilla, Minun kallisarvoiseni. Minä kaipaan kaikesta sydämestäni lievittää teidän
tämän maailman taakkojanne ja ottamaan teidät Itselleni. Pitäkää silmänne Taivaaseen päin. Minä
tulen hyvin pian. ”
( Clare ) No niin, sen jälkeen, kun minä lopettelin tämän viestin, minun täytyi tarkistaa hengessäni,
että olinko jättänyt jotain pois. Minä yritin järkeillä sitä ja kirjoittaa se teille ylös. Minä jaan sen
kanssanne. Kun minä yritän sovitella tämän sen toivon kanssa, jonka Hän antoi meille kahden
vuoden kehyksellä, minä kamppailen. Minä uskon, että ratkaiseva tuomio tehtiin sen vuoksi, kun
Valtaapitävät tappavat vastasyntyneitä. Savijalat ovat valmistelleet hyvin tämän uskonluopioiden
sukupolven. Ja nyt muut valtiot seuraavat perässä.
Lastentarhasta yliopistoon, heidän omatuntonsa on Saatanan ja hänen vallanpitäjiensä
muovaama. Kouluista musiikkiin, elokuviin ja tarinoihin ja siihen, mikä yhteiskunnassa palkitaan ja
mikä rangaistaan – hän on muovannut valtavan enemmistön nousemaan valtaan ja hyväksymään
että paha on hyvää ja hyvä pahaa.
Jopa kuin Sodomassa ja Gomorrassa, he eivät erottaneet vasenta kättään oikeasta. Tiesittekö te,
että maallisten humanistien opinkappaleet ovat täsmälleen samat kuin Saatanan Kirkon?
Yksityiskohtia myöten. Tietenkin he kätkevät kataluutensa ja kieltävät kaikki osallisuutensa
rituaaliuhreihin ja murhiin. Mutta se mitä he uskovat ja väittävät, rivi riviltä, on sama kuin meidän
korruptoituneella hallinnollamme ja humanismilla.
Mutta vanhempi vallassa oleva sukupolvi on niin korruptoitunutta ja kompromissejä tehneitä, että
ikään kuin ei olisi sellaista asiaa, kuin oikea ja väärä. Ja niin he ovat avanneet oven Saatanalle
rikkoa Jumalaa vastaan mitä uskomattomammalla tavalla.
Kuinka voi olla, että lapsi, joka on syntynyt tähän maailmaan, voidaan lopettaa – koska hänen
äitinsä ei halua häntä? Miksi näitä lapsia ei anneta adoptioon? Niin moni lapseton pariskunta
odottaa adoptiovauvaa! Onko tämä autioittamisagenda? Onko se vain koska Satanistit tarvitsevat
vastasyntyneen verta, että heidät lopetetaan, pakastetaan ja laivataan laatikoissa jonnekin
tuntemattomaan määränpäähän, missä heistä kerätään elimiä?
Minä katson maisemaa ja kaikki mitä minä voin nähdä, on epäloogisia ihmisiä äänestämässä näitä
rikollisia ja vastustamassa Presidenttiämme joka käänteessä. Valtava vastustus. He jollain tavalla
ovat onnistuneet olemaan jonkunlainen enemmistö, jolta täysin puuttuvat kaikki tunnontuskat –
siihen pisteeseen asti, että he huutavat sitä miestä vastaan, joka voi päästää heidät pahasta ja
osoittavat suosiota niille, jotka myöhemmin tulevat lopettamaan heidät, koska heitä ei enää
haluta.
Anna minulle anteeksi, Herra, jos minun mielipiteeni on Sinun ajattelusi vastaista, koska Sinun
tapasi ovat niin paljon korkeammalla kuin meidän! Mutta minä en voi nähdä herätystä tässä
ilmapiirissä. Vaikka, minä varmasti näen Tuomion, kuin tuli pudoten tämän kansakunnan päälle.
Jeesus alkoi puhumaan jälleen… ” Sinä olet oikeassa ajattelussasi, Clare. Epäoikeudenmukaisuus
on tulvinut ja peittänyt Maapallon. On olemassa nouseva vuorovesi heitä, jotka taistelevat
Totuuden puolesta. Mutta he nousevat sukupolvea vastaan, mikä on vakuuttunut, että Minun
tapani on vanhentunut ja he, jotka seuraavat Minua, ovat Valtion vihollisia. ”

” Tämä isku Minun Isäni sydämeen on johtanut Tuomioon, ja sen tilalle oli suunniteltu armoa.
Pitäkää sydämenne kietoutuneena Minun sydämeeni ja tehkää se, mitä Minä asetan eteenne.
Pyydän, älkää joutuko Ajan vangeiksi. Minä olen Ajaton. Ja kun te asutte Minun sydämessäni, te
myös tulette elämään ottamatta Aikaa huomioon. Ja teillä tulee olemaan Minun rauhani. ”

