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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Huhtikuuta, 2018.
Koskee Unien jakamista tulevasta Taivaaseennostosta
( Clare ) Kuinka minä lähestyn tätä, Jeesus?
Jeesus vastasi… ” Tuo julki selvästi, mitä Minä olen kertonut sinulle ja kyllä, kysy kysymys. (Minulla
oli kysymys mielessäni.) ” Mitä te olette saaneet tehtyä niinä viitenä vuotena, jolloin te olette
lykänneet elämäänne odottaen Taivaaseennostoa?”. ”
( Clare ) Hups! Siis, toisin sanoen, jos ihmiset, jotka ovat vainonneet meidän Kanavaamme, sanoen
että Taivaaseennostoa on viivästytetty kolme vuotta ja joka päivä he odottavat Taivaaseennoston
tapahtuvan. Mitä he ovat saaneet tehtyä? Mitä te teitte lahjoillanne? Kuinka te olette palvelleet
Herraa?
( Jeesus ) ” Kyllä, Minä HALUAN puhua teille tästä, Clare. Me olemme täsmälleen siinä samassa
pisteessä, kuin me olimme viisi vuotta sitten ja yhä on paljon tehtävää. Minä toivon, että Minun
profeetoillani olisi leveämpi maailmankuva ymmärtääkseen, että pelastusta tapahtuu nyt
tuhansien kohdalla, kun ihmiset ovat työskentelemässä pelloilla.”
” Aseta kymmenen ihmistä vierekkäin – saman ikäisiä, sama omistautuneisuuden aste Minulle,
sama koulutus ja kulttuurillinen, taloudellinen tausta – ja esitä heille tämä viesti. Järjestä heidät
riviin ja julista… ”Taivaaseennosto on välitön”. Nyt, astu taaksepäin ja katso, mitä he tekevät. Sinä
tulet näkemään, että yhdeksän reagoi pelolla ja alkaa rakentamaan suojia, varastoimaan ruokaa,
varoittamaan sukulaisiaan ja niin edelleen. Sinä tulet näkemään, että yksi kävelee pois ja menee
lähetystehtäviin tai palvelutoimeen ja auttamaan sielujen Sadonkorjuussa.”
” Nyt, aseta kymmenen ihmistä lisää, joilla on enemmän tai vähemmän yhteiset arvot ja
sitoumukset ja kerro heille, ”Taivaseennostoa lykätään 4-6 vuotta”. Katso mitä he tekevät. Yksi
menee kotiin sanoen ”Hienoa” ja pelaa videopelejään, ajatellen, että heillä on kaikki aika
maailmassa. Kuusi alkaa kyselemään… ”Herra, kun meillä on näin paljon aikaa, mitä me voimme
tehdä Sinua varten?” Ja kolme menee kiihdytetyllä vauhdilla ja asettavat unelmansa Minun
Valtakuntaani, ainoana päämääränään elämässä.”
” Minä kerron teille totuuden… nämä jatkuvat Taivaaseennosto varoitukset, jos niitä ei esitellä
oikein, ajavat ihmiset pelkoon ja itsesäilytysvaistoon – mikä aiheuttaa heidät hylkäämään
unelmansa ja lahjansa, suosien huolen pitämistä rakkaistaan, joita ei tulla ottamaan.
Matemaattisesti puhuen, yksi kymmenestä tulee menemään eteenpäin, tuoden lisää
Valtakuntaan. Loput yhdeksän kääntyvät sisäänpäin omiin perheisiinsä ja valmistelemaan.”
” Se mitä Minä haluan, on että kaikki heilahtavat toimintaan, käyttäen lahjojaan, joita heillä on,
kun heille annettiin mahdollisuus ja kuten sinä, Clare, hioen lahjojaan. Näetkö kuinka itsetuhoisia
välittömät varoitukset voivat olla?”
” He, jotka odottavat Taivaaseennostoa, eivät tule olemaan kiireisinä Minun töissäni, kun Minä
tulen ja heidät saatetaan hyvinkin jättää jälkeen. He, jotka työskentelevät kovasti, kun vielä yhä on
aikaa, tullaan palkitsemaan lennolla Taivaaseen.”

” On monia katolla istujia, jotka tulevat käymään läpi Koettelemusten Ajan, koska he eivät olleet
pukeutuneet hääjuhlaan – eikä heidän lampuissaan ollut öljyä, koska he elivät itselleen. Tämä on
tässä suuri vaara.”
( Clare ) Herra, kuinka me etenemme?
( Jeesus ) ” Aivan kuten Minä olen opettanut sinua. Sinulla on hyvin vähän aikaa jäljellä, mutta
tarpeeksi tehdäksesi mitä on osoitettu ja jopa hiomaan uusia lahjoja ja ottamaan niitä käyttöön,
tehdäksesi työtä sielujen pelastamiseksi.”
” Muslimi kansakunnat itkevät totuutta. He ovat pettyneitä ISIKSEN takia; heillä on vahvoja
epäilyitä ja huolia siitä, mitä Koraani opettaa. Ja jotkut jopa ihmettelevät, että ONKO kristittyjen
Jumala Ainoa Tosi Jumala. Mutta siellä ei ole kristittyjä kertomassa heille, koska he ovat kaikki
kodeissaan työskentelemässä suojissaan ja yrittäen saada perheitään valmistelluiksi.”
” Minä olen kertonut teille, mikä kelpuuttaa sielun Taivaaseennostoon. Se voidaan summata
yhteen lauseeseen… Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta voimastasi. Ja
Rakasta veljeäsi niin kuin itseäsi. Toisin sanoen, ajatelkaa kuin Minä ajattelen. Lohduttakaa köyhiä,
kadotettuja, sairaita Minun lohdutuksellani, Minun sanoillani ja rukouksillani. Ja eläkää toisia
varten, älkää itseänne. Sitten te tulette muistuttamaan Minua, kun Minä palaan ja Minä tulen
tunnistamaan teidät Minun Morsiamikseni välittömästi.”
” Näettekö te? Varakkaat, itseen keskittyneet kristityt eivät tule olemaan näköpiirissä, koska he
ovat kotona palvelemassa itseään. Mutta he, jotka menevät eri paikkoihin, käyttäen itseään
toisten hyväksi, heidät Minä tulen näkemään ja ottamaan välittömästi.”
( Clare ) Nyt, se ei tarkoita, että jos te olette varakkaita, että teidät jätetään jäljelle. Mitä Hän
yrittää sanoa, on että jos te olette varakas ja itsekäs, sitten teidät voidaan hyvinkin jättää jäljelle.
Te voitte olla varakas ja palvella muita. Sitä ei estä mikään.
( Jeesus ) ” Ja sana varoittamaan teitä tästä. He, jotka ovat rakentaneet rakennuksia ja
kansainvälisiä palvelutoimia perustuen puhtaasti rakkauteen veljeään kohtaan – Minä tulen
ottamaan. Ne, jotka ovat rakentaneet rakennuksia ja kansainvälisiä palvelutoimia perustuen
dollariin ja heidän maineeseensa, ne tullaan jättämään jälkeen.”
” Monet tulevat sanomaan sinä päivänä Minulle… ”Mutta minä profetoin Sinun Nimessäsi, Herra!
Minä paransin sairaat, minä puhdistin lepraiset!” Ja Minä vastaan heille… ”Menkää Minun luotani
pois, te pahan tekijät. Minä en tunne teitä.”
” Miksi? Koska he olivat palvelemassa itseään ja tekemässä palvelutoimistaan imperiumeja. Ja
kyllä, he sortivat pienempiä palvelijoita, jotka yrittivät ottaa heidän sanansa ja jakaa ne ympäri
maailmaa.”
” Aivan kuten sinä olet kokenut viime aikoina, Clare. Ymmärrättekö, tämä on kauhistus Minulle?”

( Clare ) Se mistä Hän tässä puhuu, on että hyvin merkittävä palvelija, jolta minä olin lainannut
osan videosta, yhdestä heidän videoesityksistään. Ja minä olin laittanut sen meidän Kanavallemme
– ja tietenkin antaen heille kunnian siitä. Kun he saivat sen selville, he antoivat minulle
”karkoituspyynnön” Kanavaa vastaan. Ja karkoituspyynnöt ovat vakavia. Kun saat kolme niitä,
sinut kielletään YouYubesta. Piste. Siis, kyllä – minä olisin odottanut tätä Satanistilta… Mutta
palvelijalta? Minä olin todella murtunut. Minua ei haittaa kertoa teille, se koski minuun kovasti.
Minä kävelin kaksi päivää reikä minun sisuksissani. Minä en kerta kaikkiaan voinut uskoa, että
palvelija voisi tehdä sen toiselle palvelijalle. Tietenkin video otettiin pois. Herra menee syvemmälle
tähän tässä.
( Jeesus ) ” Kyllä, kuten sinä olet kokenut viime aikoina, Clare. Ymmärrätkö, tämä on kauhistus
Minulle? Sinulle antoi karkoituspyynnön YouTubessa yksi palvelija, ja se olisi voinut vaarantaa
kaikki sinun videosi YouTubessa.”
” Miksi? Koska sinä et saanut heidän lupaansa jakaa Minun sanojani. Se on irvikuva.”
” Kun Minä voitelen palvelijan, ”hänen” sanansa eivät enää ole hänen; ne kuuluvat Minun Pyhälle
Hengelleni. Tämä on simoniaa (=kirkollisten virkojen myyntiä) – voitelun myyntiä – ja se on
inhottavaa Minusta. Nämä miehet ja naiset eivät tarvitse tuloja Minun Sanoistani. He ovat jo aika
varakkaita lahjoitusten ansiosta. Miksi he haluavat kontrolloida Minun sanojani heille? Eivätkö ne
ole Minun, jaettavaksi ilman kuluja ja rajoituksia? Mutta he ovat tämän maailman jumalan
sokeuttamia, rahan, ja yrityskäytäntöjen – mitkä sopivat hyvin keisarin palatsiin, mutta ovat
kauhistus Jumalan Huoneessa. Ne ovat Elävän Jumalan Temppeli.”
” Voi, Clare, niin paljon tulee paljastumaan Taivaaseennostossa, kun nämä massiiviset palvelijat
jätetään jäljelle itkemään ja hammasta puremaan. Koska he eivät tehneet Minun tahtoani; he
valjastivat Minun sanani likaiseen rahalliseen voittoon. Se tulee todella olemaan surullinen päivä,
kun heidän häpeänsä paljastetaan.”
” Minä rakastan jokaista heistä kovasti, mutta kun he armottomasti vainoavat Minun pieniä
palvelijoitani, jotka kuulevat Minun ääneni heidän viesteissään ja haluavat välittää sen pienelle
piirilleen. Ja he ryhtyvät laillisiin toimenpiteisiin heitä vastaan? Voi, Minun Sydämeni on
murheellinen! He ovat sokeita ja eivät näe, mitä he ovat tekemässä. Voi, rukoilkaa, että heidän
sokeutensa tulee paranemaan ja he tulevat näkemään ja ymmärtävät ja katuvat, ennen kuin on
liian myöhäistä heille.”
” Mitä Minun pitäisi sanoa jäljelle jääneiden palvelijoiden jäsenille? Mitä Minä sanoisin? ”Te olette
olleet dollarin palvelijoita, ette Sanan. Ilmaiseksi Minä annoin; ilmaiseksi ne oli tarkoitettu
annettavaksi eteenpäin. Mutta te ette antaneet. Ahneudessanne te pidätitte Minun sanani
pieniltä, jotka eivät voineet tehdä teille mitään vahinkoa ja Minulle vain hyvää. Suurta hyvää
toistamalla, mitä oli Taivaasta välitetty.”
” Se tulee olemaan hyvin surullinen päivä enkeleille Taivaassa silloin, koska he palvelivat teidän
palvelussanne ja konferensseissanne ja niin monet, joita te kosketitte, tulevat olemaan Minun
luonani, koska teidän käytäntönne eivät korruptoineet heitä.”
” Kyllä, teidän opetuksenne olivat hienoja. mutta tapa, jolla te elitte elämäänne – sortaen muita ja
kontrolloiden Minun inspiroimia sanojani – se oli kauhistus, jota ei tule opettaa kenellekään. Ja te
saatte kiittää Minua, että niin harvat tietävät teidän synnistänne. Muuten hekin olisivat
seuranneet teidän esimerkkiänne.”

” Se todella on se, mitä Minä aion sanoa heille salaisessa paikassa, kun he tulevat olemaan Minun
kanssani.”
( Clare ) Oijoi voi! Minä sanoin… ”Voi Herra, minun täytyy muuttaa tekijänoikeus tieto kaikkiin
kirjoihini. He laittavat standardi tekijänoikeudet niihin ja minä luulin, että minä olin kertonut
kaikille, jotka kasasivat kirjoja, että ne ovat vapaita kopioitaviksi tai jaettaviksi ilmaiseksi, ilman
minun lupaani. Minä en tiedä, kuinka se tapahtui.” Ja siinä se periaatteessa on. Te olette
tervetulleita käyttämään minun musiikkiani, minun kirjoituksiani, minun opetuksiani – kaikkea,
mitä Herra on antanut minulle jaettavaksi teille. Vapaasti. Te voitte käyttää sitä, ilmaiseksi. Älkää
vain ottako rahaa siitä. Se on minun ainoa ehtoni. Te voitte kopioida sitä, tuottaa sen uudelleen,
varastoida sen ja tehdä mitä ikinä haluatte.
( Jeesus ) ” Tämä on jotakin, mitä sinun täytyy osoittaa tulevaisuudessa, Clare. Sinun täytyy olla
hyvin huolellinen. Vaikka sinä olet julkisesti todennut sen ja laittanut vapaasti ladattavaksi
nettisivullesi, sinun täytyy silti nimenomaisesti sanoa, että ne ovat vapaasti käytettäväksi, ilman
että niistä peritään rahaa tai saadaan sinun lupasi. Katsohan, heillä on jo Minun lupani kopioida
sen, mitä Minä olen antanut sinulle. Se mitä sinä olet jakanut, lakkasi kuulumasta sinulle, kun sinä
annoit elämäsi Minulle. Nyt kaikki, mitä sinä teet, on vapaata koko maailmalle, koska se tuli Minun
Sydämestäni ja menee heidän sydämiinsä. Pyydän, pidä huoli, että se korjataan.”
( Clare ) Minä pidän, Herra. Minä olen pahoillani.
( Jeesus ) ” No niin, Minä en halunnut piiskata ketään tässä. Mutta Minä halusin pyytää teidän
huomionne maailmalliselle käytännölle, joka loukkaa muita. Kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa
veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta,
ilman hinnatta viiniä ja maitoa.” Jesaja 55:1

