
787. Jeesus sanoo…  
Oletatteko tulevanne otetuiksi Taivaaseennostossa tällä Asenteella? 

OLETATTEKO TULEVANNE OTETUIKSI TAIVAASEENNOSTOSSA TÄLLÄ ASENTEELLA  

Jeesuksen sanoja Veli Ezekielin kautta, 20. Kesäkuuta, 2020.  

( Jeesus Ezekielille ) ”Ihmisen Poika, kirjoita ylös nämä sanat… Kuinka Kauan, kuinka kauan te tulette 
murskaamaan köyhiä porteissanne? Te kysytte… ”Mitkä köyhät? Mitkä Portit?” Te näette ne selvästi, 
joka ikinen sunnuntai. Te välttelette heitä kaikin keinoin. Nämä ovat Minun pikkuisiani, joita te niin 
huolettomasti ohjaatte perimmäisille istuimille, kun te kokoonnutte. He ovat ”Ei-Kauniita”. Ne teistä, 
jotka sanovat… ”Nopeasti nyt! Nopeasti nyt!” Te ja teidän puolisonne, ärsyyntyneinä kumarrutte 
toistenne puoleen, sanoen… ”Voi ei! He jälleen!”  

”Sillä aikaa, te paimenet käännätte päänne alas, kuin ette näkisi heitä, samalla lukien ja uudelleen 
lukien huolellisesti kokoonpantujen viestienne huomioita; korruptoiden Minun Pyhien Kirjoitusteni 
totuutta, varakkaiden suosimiseksi. Ettekö te ole toistuvasti lukeneet Minun varoituksiani teille?”  

”Paasto, jonka Minä vaadin, on lesken ja orvon ruokkimiseksi, toivottamaan muukalainen joukkoonne 
ja olemaan kääntämättä selkäänne omillenne. Kyllä, omillenne, omille sukulaisillenne Minussa, 
vähäisimmille näistä Elävistä Kivistä, joiden oli määrä rakentaa Minun Ruumistani rakennuksena.”  

”Älkää keksikö itsellenne tekosyitä, sanoen… ”Me olemme täällä ylistämässä ja opetettavina, ei 
odottamassa niitä, joilla olisi pitänyt olla tervettä järkeä huolehtia itsestään!”  

”Ja niin kuin se ei olisi tarpeeksi, palveluksen jälkeen te livahdatte nopeasti väkijoukon läpi 
huomaamatta, matkalla puhtaalle ja vasta vahatulle autollenne.”  

”Te tarkoituksellisesti välttelette näitä ”ryysyisiä”, jotka ovat niin yksinkertaisia ja selkeitä. Kuinka 
monet kaipaavat tulla kutsutuiksi muodollisille lounaillenne?”  

”Te näette heidän kävelevän, nyt päivän kiihkeydessä, laskien kolikoitaan, nähdäkseen, onko heillä 
tarpeeksi maksaakseen bussitaksan. Ja kuitenkin te kiihdytätte heidän ohitseen puistokadulla, ollen 
hyvin huolellisia, etteivät silmänne kohtaa.”  

”Odotatteko tulevanne pyyhkäistyiksi Taivaisiin, kun Minä saavun? Minä kerron teille vakavasti, te 
ette tule maistamaan Minun juhla-ateriaani, eikä teitä tulla tavoittamaan ylhäältä pilvistä. 
Pikemminkin, te tulette seisomaan silkassa epäuskossa, kun te katsotte niiden vähäisimpien nousevan 
ylös, ollakseen Minun kanssani ikuisesti.”  

”Kuinka moni teistä tulee kutsumaan Minua, niin pelokkaina, mitä teidän tulevaisuudennäkymänne 
ovat? Kyllä, sellaista kärsimystä ei koskaan ole nähty, eikä koskaan tulla näkemään enää Maapallolla. 
Tuskaa tuskan päälle tullaan lisäämään teille, sillä te olette syrjineet Köyhiä porteillanne.” 

( Clare ) Isä, kukaan meistä ei voi tehdä tätä ilman Sinun armoasi. Pyydän, tällä hetkellä, välitä 
vakaumus sydämiimme niistä kerroista, jolloin olemme harhautuneet ja eläneet itsekkäästi itseämme 
varten, välttäen toisten tarpeita, kun me olisimme voineet auttaa heitä. Pyydän Isä, anna meille 
anteeksi ne kerrat ja näytä meille nyt tänään ja tulevaisuudessa, kuinka me voimme rakastaa Sinua 
näiden köyhien kautta… Amen. 


