
150. Jeesus sanoo… Oletteko te valmiina Taivaaseennostoon?  

Jätitteko te nämä asiat taaksenne? 

VALMIINA TAIVAASEENNOSTOON?... JÄTITTEKÖ NÄMÄ ASIAT TAAKSENNE? 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Lokakuuta, 2015. 

( Clare ) Herra, mitä on Sinun Sydämelläsi?  

( Jeesus ) ” Taivas. ”  

( Clare ) Taivas?  

( Jeesus ) ” Kyllä, Minä olen innoissani näkemään ilmeen kasvoillanne, kun te näette mitä Minä 

olen valmistellut teitä varten. Jokaiselle teistä, Minä saattaisin lisätä, ei mitään massatuotettua ole 

Minun lahjoissani, jokainen on käsin tehty juuri jokaisen Minun Morsiameni ainutlaatuisuutta 

varten.”  

” Minä olen kaivannut tätä aikaa historiassa, Clare. Koko Minun sydämestäni, Minä olen odottanut 

päivää, jolloin Minä voisin palkita Minun kallisarvoiseni, jotka ovat ammentaneet sydämensä 

uhrilahjana Minulle. Kyllä, Taivaassa on palkintoja edeltä menneille, mutta tulee olemaan jotakin 

hyvin, hyvin erityistä siinä, kun yhdistytte ruumiittenne kanssa kunniassa. Te tulette näkemään.”   

” On tiettyjä asioita, tiettyjä aistimuksia ja suloisuutta, joka seuraa glorifioitua, kirkastettua 

ruumista ja Minä kaipaan nähdä teidät kaikki loppuun valmisteltuina Minun edessäni. Siispä, 

suurella jännityksellä Minä odotan tätä päivää. Kyllä, kuten te ajattelette, se on Minulle lohtu, joka 

pehmentää iskua niin monesta kadotetusta sielusta ja kuitenkin suuri Herätysliike tulee 

pyyhkimään Maapalloa teidän lähtönne jälkeen ja tämä herätysliike tulee olemaan niin 

intensiivistä, että jotkut tulevat olemaan mitä onnellisimpia kuollakseen Minun puolestani.”  

” Teidän Taivaaseennostonne tulee olemaan kiistaton todistus siitä, että MINÄ OLEN ja Minä olen 

palkitseva heidät, jotka Minua ahkerasti etsivät.” Kirje Hebrealaisille 11:6.  

” Tämä tulee olemaan merkki jäljelle jääneille, että Minä olen mennyt valmistelemaan paikkaa 

heille, myöskin. Ja vaikka he tulevat kohtaamaan giljotiinin, heitä tullaan lohduttamaan sillä, että 

tämä Kyynellaakso on viimein tullut päätökseensä ja että he ovat ikuisesti vapaita ruumiittensa 

taakoista. Tämä ylläpitää monia juuri heidän lähtöhetkeensä asti. Tämä tule olemaan merkki 

myöskin, että MINÄ OLEN todellinen – heidän pyöveleilleen. Monet pyövelit tulevat pian 

seuraamaan heidän jalanjäljissään, kun heidät valtaa näkemys sen todellisuudesta Kuka Minä 

Todella Olen.”  

” Nyt, palatkaamme perusasioihin. Teidän joukossanne yhä on heitä, jotka ovat valinneet jatkaa 

synnissä asumista ja toivoen, että Minä ottaisin heidät Taivaaseennostossa. Minun Morsiameni ja 

potentiaaliset Morsiamet, teidän täytyy lopettaa synnin teot. Moni teistä ei yhäkään yhdistä 

asioitanne tilaa syntiin.” 

( Clare ) Herra, entä Sinun Armosi?  

( Jeesus ) ” Armo on niitä varten, jotka ovat tietämättömiä tai niin heikkoja niin että heidän 

jokainen yrityksensä epäonnistuu. Minä osoitan heitä teistä, jotka ajattelette kuin maailma 

ajattelee ja hyväksytte käyttäytymiset, jotka maailma hyväksyy – ajatellen virheellisesti, että Minä 

olen samaa mieltä. Mutta Minä en ole. Siksi, olkaa pyhiä, koska Minä olen pyhä.”  



” Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, 

tietämättömyytenne aikana, elitte, vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin 

kaikessa vaelluksessanne pyhiksi.” 1.Pietarin Ensimmäinen Kirje 1:14-15. 

” On vielä joitakin, jotka kieltäytyvät menemästä naimisiin asuinkumppaninsa kanssa. Te teette 

huorin. Soveltuvuus on ohittanut oikeamielisyyden arvojärjestyksessä.”  

” Mutta ilman oikeamielisyyttä teidän sielunne riippuu Hornan yläpuolella, saati sitten, että teillä 

olisi etuoikeus tulla otetuksi Taivaaseennostossa. Onko se sen arvoista, rakkaat? Oletteko te 

valmiita löytämään itsenne helvetin tulista, koska te kieltäydyitte tekemästä sitä, mikä on oikein?”  

” Mitä hyötyä teille on Pyhien Kirjoitusten tietämisestä ja teidän omistautumisestanne on teille, jos 

teidät tuomitaan ei-uskovien kanssa teidän käyttäytymisenne takia. Jotkut teistä leikkivät tulella, 

ajatellen… ”Minä menen näin pitkälle ja en sen pidemmälle.” Ettekö te tiedä, että te teitte syntiä 

jo ensimmäisillä suudelmilla?”  

” Tervehtikää toisianne pyhällä suudelmalla, kyllä. Mutta mielihyväänne heittäytyminen ilman 

rajan ylittämistä ON rajan ylittämistä Minun Kirjassani. Pitäkää ajatuksenne, vilkaisunne 

kertakaikkisen puhtaina ja veljellisinä/sisarellisina. Älkää valako bensaa liekkeihin ja ajatelko, että 

te olette viattomia. Älkää lykätkö kääntymistänne huomiseen; huomista ei ole teille taattu.”  

” Miksi Minä puhun niin karskisti niille, joita Minä rakastan? Minä rakastan teitä, enkä halua teidän 

menettävän kaikkea, mitä te olisitte voineet hyötyä, jos te vain olisitte suojelleet itseänne ja olleet 

varuillanne. Te olette tulleet tänne asti; älkää menettäkö kaikkea. Välttäkää jokaista 

mahdollisuutta syntiin. Älkää tulko houkutelluiksi asemaan, jossa te voitte menettää kontrollin. 

Pitäkää kaikki puhtaana ja sääntöjen mukaisina.”  

” Älkää varastako. Älkää paisutelko kuluja, tehkö pintapuolisesti tai vääristelkö tietoa saadaksenne 

mitä haluatte. Pienet ketut todellakin pilaavat viinin. Olkaa varuillanne, koska vastustaja on 

jatkuvasti opiskelemassa teidän liikkeitänne nähdäkseen, missä te olette 

haavoittuvaisimmillanne.”  

” Älkää valehdelko, älkää vääristelkö, älkää väännelkö toisten sanoja sopimaan teidän 

agendaanne. Minä kammoan väärää todistusta ja toistuvasti luovutan heidät erilaisille 

koettelemuksille, paholaisten seulottavaksi.”  

” Älkää lyökö palvelija kavereitanne. Kohdelkaa vaimoanne, aviomiestänne kuin omaa lihaanne; 

mukautukaa toistenne tahtoon vilpittömässä ja sydämeenkäyvässä rakkaudessa. Poistakaa 

itsestänne ylimieliset ja väheksyvät katseet, epäkunnioittava käytös. Nöyrtykää ja Minä nostan 

teidät ylös. Vaimot totelkaa miestenne toiveita, jopa sanomattomia toiveita. Aviomiehet olkaa 

helliä, kärsivällisiä ja anteeksiantavia vaimoillenne, jotka hyvin usein eivät puhu avoimesti 

taakoistaan, vaan kantavat paljon sitoumuksistaan teille.” 

” Älkää altistako itseänne sopimattomalle käytökselle musiikissa, elokuvissa ja viihteessä. Synnin 

katsominen on siihen osallistumista. Ainakin vähintään, te annatte sille hyväksyntänne ja tuette 

sitä. Parempi, että teidän silmänne, sydämenne ja mielenne eivät ikinä, koskaan altistuisi tälle.”   

” Kuten on kirjoitettu… ”Minä tahdon noudattaa nuhteetonta vaellusta; milloin tulet sinä minun 

tyköni? Minä tahdon vaeltaa huoneessani vilpittömällä sydämellä. En kiinnitä silmääni siihen, mikä 

turmiollista on, eksyttäväistä menoa minä vihaan: ei saa se minuun tarttua. Nurja sydän 

väistyköön minusta; pahasta minä en tahdo tietää.  

 



Joka salaa panettelee lähimmistänsä, sen minä hukutan; jolla on ylpeät silmät ja kopea sydän, sitä 

minä en siedä. Maan uskollisia minun silmäni etsivät, että he asuisivat minua lähellä; joka vaeltaa 

nuhteettomuuden tietä, se on oleva minun palvelijani. Vilpin tekijä älköön asuko minun 

huoneessani, valheen puhuja ei kestä minun silmäini edessä.” Psalmi 101:2-7. 

” Nyt kun te tiedätte nämä asiat, onnellisia te tulette olemaan, jos te teette ne. Minä aion 

kehottaa teitä olemaan ylireagoimatta tähän viestiin. Jos olette synnissä, tulkaa pois siitä. Minun 

Henkeni on monta kertaa vieraillut teidän luonanne varoitusten kera; nyt ei ole aika sekoilla tai 

olla laiska.”  

” Kenellekään ei ole taattu yhtään päivää tällä Maapallolla. Huominen voi olla viimeisenne. 

Uudistakaa elämänne nyt; älkää lykätkö sitä. Jälleen Minä sanon teille, älkää lykätkö sitä!”  

” Niitä, joita Herra rakastaa, niitä Hän kurittaa. Älkää vääristelkö sitä, mitä Minä olen sanonut ja 

tehkö tuomitsemisen peittoa itsellenne. Jos te olette synnissä, te tiedätte sen hyvin. Loput teistä 

Rakkaista, jotka olette taistelleet hyvän taiston ja poistaneet itsenne synnin mahdollisuuksista; te, 

jotka olette kärsineet yksinäisyydestä mieluummin kuin jatkaneet huoraamisessa – te olette 

maksaneet suuren hinnan ja suuri on myös palkkionne Taivaassa.”  

” Ne teistä, jotka kieltäytyvät valehtelemasta hallinnolle, kieltäytyvät sanomasta väärää todistusta 

– hyvin tehty. Minä sanon teille. Se on saattanut maksaa teille paljon maallista hyvää, mutta mitä 

teitä hyödyttää saada koko maailma ja menettää oma sielunne? Te voitte sen vuoksi olla 

köyhempiä, mutta te olette valinneet sen, mikä oli oikein.”  

” Ne teistä, jotka ovat pitäneet itsenne puhtaina maailman tahraantumisista – hyvin tehty, Minä 

sanon teille. Te olette seuranneet niitä hienovaraisia johdatuksia, joita Minä olen laittanut teidän 

omaantuntoonne. Minä olen onnellinen teidän sydämessänne ja löydän suurta lohdutusta siellä.” 

” Ne teistä, jotka ovat olleet juorujen, panettelun ja pahojen ihmisten uhreja, kuitenkin olette 

rukoilleet heidän puolestaan vilpittömällä sydämen aikeella – te hyvin paljon muistutatte Minua 

Minun Orjantappurakruunussani. Minulla ei ole vaikeuksia huomata teitä Taivaaseennostossa.”  

” Asukaa nyt turvallisesti Minun rintojeni välissä ja vastaanottakaa Minulta runsaasti rakkautta 

kaadettavaksi tämän armottoman ja langenneen maailman päälle. Teidän rakkauttanne tarvitaan 

ja Minun iloni on ravita teitä hienoimmalla viinillä.”  

” Minä siunaan teitä kaikkia nyt. Ja sanon teille, Minun Henkeni on teidän kanssanne, 

huomatakseen teidät syylliseksi johonkin, joka estäisi teidän ottamisenne Taivaaseennostossa. 

Siispä, kiinnittäkää huomiota asiaan. Älkää välttäkö harkitsemasta tätä ääntä, vaan kuunnelkaa 

hyvin huolellisesti. He, joita Minä rakastan – niitä Minä oikaisen.” 


