488. Jeesus sanoo… Te tiedätte, mikä sulkee teidät pois Taivaaseennostosta!?
TE TIEDÄTTE, MIKÄ SULKEE TEIDÄT POIS TAIVAASEENNOSTOSTA
Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 7. Huhtikuuta, 2017.
Clare aloitti… Herra, minua huolettavat nämä Taivaaseennosto varoitukset. Sinä et osoita sitä
minulle tai Sydänasukkaille. Onko minulta jäänyt jotakin huomaamatta?
Jeesus vastasi… ”Kuinka monta vuotta olet kuullut, että Taivaaseennosto on ensi kuussa tai
kuuden kuukauden kuluttua tästä hetkestä? Kuinka monta vuotta?”
( Clare ) Uhh… Ainakin kaksi ja puoli.
( Jeesus ) ”Aivan oikein. Ja onko se tapahtunut vielä?”
( Clare ) Ei tietääkseni.
( Jeesus ) ”Se myös on aivan oikein. Clare, Minun Kallisarvoiseni, vie pitkän aikaa saada muutos
tapahtumaan sielussa. Katso itseäsi, esimerkiksi. Kuinka monta vuotta sitten sinä ensin ymmärsit,
että Taivaaseennosto oli tulossa ja että sinä et ollut valmistautunut?”
( Clare ) Hmmm… En ole varma. Seitsemän?
( Jeesus ) ”Yhdeksän.”
( Clare ) Oi.
( Jeesus ) ”Yhdeksän vuotta Minä olen valmistellut sinua ja silti sinulla on vielä matkaa. Minun
Armoni pidättelee Taivaaseennostoa, sillä aikaa, kun liikuttaa ihmisten sydämiä, ymmärtääkseen,
että he eivät ole valmiita ja että heidän pitää olla NYT.”
( Clare ) Kun Hän oli puhumassa, tämä Pyhä Kirjoitus tuli mieleen… ”Ei Herra viivytä lupauksensa
täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan Hän on pitkämielinen teitä
kohtaan, sillä Hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen (katuvat).”
Toinen Pietarin Kirje 3:9.
( Jeesus ) ”Minä en sano, ettei teitä oteta. Se on teidän päätöksenne. Te tiedätte, mikä teidät
sulkisi pois. Niin kauan kuin te pidätte kiinni oikeasta tiestä, te voitte turvallisin mielin olettaa, että
teidät tullaan ottamaan.”
”Jos te olette tahallaan tottelemattomia ja kapinoitte ja käännytte pois oikealta tieltä, seuraamaan
omaa tahtoanne, teidät tullaan jättämään jälkeen.”
”Juuri nyt sinun suhteesi näyttää hyvältä, mutta vartioi tapojasi, Minun Morsiameni; vihollinen on
älykäs ja hänellä on katseensa sinussa. Eikä vain sinussa, vaan kaikissa palvelijoissa. Lampaat
seuraavat paimenta ja jos vihollinen voi johdattaa teidät harhaan, katras tulee seuraamaan. Siksi
palvelijat ja heidän lapsensa ovat isoja maalitauluja.”
”Kuitenkin sinä rakastat Minua ja haluat rakastaa Minua enemmän teoillasi ja tahdollasi ja tämä on
turvallisin paikka sinulle ja katraalle olla.”
”Mutta vastatakseni kysymykseesi suoraan, vie pitkän aikaa kääntää ihmisen tahto pois
maailmasta Minuun. Ja jos he kuulostelevat varoituksia nyt, he todella saattavat olla valmiita. Siksi
näitä varoituksia lähetetään ilmoille. Ja kuten me keskustelimme, Minä olen ollut elämässäsi,
muovaten käytöstäsi yhdeksän vuotta.”

”Minun ihmiseni, jos te elätte itsellenne, on suuri riski jäädä jätetyksi jälkeen. Jos elätte Minun
varten ja olette tottelevaisia Minun tiedetylle tahdolleni, te olette turvassa ja teidät tullaan
ottamaan. Se on vain niin yksinkertaista. Tutkikaa sydämiänne ja elämäänne, onko siinä hedelmää.
Tutkikaa motiivejanne. Etsikää todelliset, kätketyt syyt miksi teette sen, mitä teette. Jos teette sen
mistään muusta syystä kuin rakkaudesta Minuun ja veljeenne, te olette vaarassa ja teidän täytyy
hylätä ne tavat.”
”No niin, Clare, tänä iltana sinä kysyit, onko mitään, millä voi lisätä kosteutta ilmaan, auttaakseen
sinun ääntäsi ja Minä kerroin sinulle, että ”ei”. Itse asiassa, koska olet itsepäisesti lukittunut tähän
ajatukseen, Minä annoin sinulle Ylpeys-viestin. (Viesti Raamatun Lupaukset-kirjasta) Milloin ikinä
saatkin päähäsi, että tarvitset jotakin ja Minä kerron sinulle ”ei”, jos sinä luovutat, niin kuin teit
tänä iltana, kun rukoilit Minua etukäteen, ”Herra, pyydän auta minua hyväksymään Sinun tahtosi
hyväntahtoisesti ja luottamuksella, että Sinä tiedät, mikä on parasta.” Kun sinä teet niin, sydämesi
on oikeilla jäljillä.”
”Mutta kun vastustat ja vaadit ehdoin tahdoin, sinä olet vahvasti asettunut itsepäisyyteen,
Ylpeyteen ja omaan ymmärrykseesi, mikä on NIIN rajoittunutta, että se on naurettavaa. Siispä,
aina hyväksy Minun vastaukseni, Minun tahtoni hyväntahtoisella myötämielisyydellä, että Minä
tiedän, mikä on parasta. Ja että saisit sen, mitä Minä en halua sinun saavan, ei ole vain
tarpeetonta, vaan johtaa sinut syvemmälle ylpeyteen ja itsepäisyyteen. Se on väärä suunta. Se on
”jäljelle jätettyjen” suunta. Siispä jatka itsekieltämisen tikkaiden askelmien kiipeämistä, itsesi
unohtamista ja veljellistä rakkautta ja tulet olemaan valmis.”
( Clare ) Herra, voisinko tarkistaa, mitä Kim C. sanoi Trumpin virkakaudesta?
( Jeesus ) ”Et. Minä haluan sinun luottavan siihen, mitä olen sinulle kertonut, eikä etsiä
vahvistuksia muilta.”
( Clare ) Mutta Herra, Sinä sanoit, että kahden tai kolmen suusta…
( Jeesus ) ”Sinä olet nokkela. Jos sinä etsit hänet, sinä tulet etsimään muita ja se tulee johtamaan
hämmennykseen. Minä olen merkannut sinulle lapsenkaltaisen polun sinua varten. Jos pysyt
keskittyneenä siihen, kaikki tulee menemään hyvin ja et tule olemaan tekopyhä, kertoen toisille,
että älkää tarkistako asioita, kun itse teet niin.”
”Kun Minä pyydän sinua olemaan tekemättä, se on siksi, että se ei ole terveellistä sinulle. Ei
yksikään profeetta ole osunut täysin oikeaan. Jotkut ovat lähellä; toiset kaukana totuudesta.
Kuitenkin Minä olen merkannut sinulle turvallisen polun, jos seuraat sitä lapsenkaltaisessa
uskossa, sinä ja katraasi tulette saapumaan turvallisesti määränpäähänne.”
”Minä vältän hengellistä ruuansulatushäiriötä. Kun rakentaa hyödyllistä elämää, sillä aikaa kun
taistelee vihollista vastaan, sitä ei tarvitse vaarantaa radikaaleilla heilahduksilla oikealta
vasemmalle ja vasemmalta oikealle, eripuraisten profeettojen ristiriitaisilla raporteilla…
”Kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään.” Jaakobin Kirje 1:8.
”Minä olen kartoittanut turvallisen tien. Pysy tällä polulla ja sinulla tulee olemaan paljon enemmän
energiaa luomiseen ja paljon vähemmän hämmennystä ja mahdollisuuksia demoneiden seuloa
sinua, koska et totellut ja tulit uteliaaksi.”
”Kuten on kirjoitettu… Totisesti Minä sanon teille”, Hän sanoi, ”ellette käänny ja tule lasten
kaltaisiksi, te ette pääse Taivasten Valtakuntaan.” Matteuksen Evankeliumi 18:3.

”Lapsi, joka on matkalla vanhempiensa kanssa, ei jatkuvasti kysy kysymyksiä siitä, minne he ovat
menossa ja milloin he pääsevät sinne. Hän istuu autossa ja nauttii matkasta ja maisemista. Hän ei
huolehdi, koska hän on vanhempiensa huolenpidossa.”
”Tällainen sydämen asenne teillä tulee olla. Luottakaa ja kieltäytykää huolehtimasta tai tulemasta
ristiriitaisten raporttien heiluttelemaksi. Minä selitin teille, miksi Minä lähetin näitä kiireellisiä
varoituksia. Luota Minuun, Minun rakkaani. Luota Minuun koko sydämestäsi, äläkä koskaan nojaa
omaan ymmärrykseesi. Tunnusta Minun viisauteni ja ohjaukseni kaikessa, mitä teet ja sinä tulet
helposti, yksinkertaisesti, ilman stressiä, seuraamaan polkua, jota Minä olen kartoittanut sinulle.”
”Olen tehnyt polkusi suoraksi. Älä katso oikealle, äläkä vasemmalle, vaan jatka kapealla tiellä, joka
on Minun valintani ja Minun viisauteni kapea tie.”
”Ole varma tässä, Minun rakkaani, ole varma. Se on varma tie valmistella sinut Taivaaseennostoon
ja tuoda paljon ihmeellistä hedelmää samaan aikaan. Minä uskon sinuun Clare. Usko Minuun
myös.”
”Tule tänne, anna Minun tuudittaa sinua Minun käsivarsillani. Sinä olet niin kallisarvoinen Minulle.
Minä en tule ikinä, koskaan johtamaan sinua harhaan. En koskaan. Jos on jotain, mitä sinun
tarvitsee tietää, Minä tulen sen kertomaan sinulle. Jos Minä en ota sitä esille, se ei ole oleellista
elämässäsi. Ole Rauhassa. Ole Rauhassa.”

