
181. Jeesus selittää: Miksi Taivaaseennostoa viivästytettiin  
ja teidän Kärsivällisyytenne Minun Tukemisessani  

MIKSI TAIVAASEENNOSTOA VIIVÄSTYTETTIIN & KÄRSIVÄLLISYYTENNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Olkoon meidän Herramme Jeesuksen siunaukset ja rauha kanssanne tänään.  

Minun täytyy tunnustaa, että tämä EI tule olemaan minun suosikki viestini. On vaikeaa, koska tässä on 
puhetta joistakin asioista, jotka ovat tapahtuneet meren takana. Minulla oli vaikeuksia päästä 
kuuntelemaan Herraa tänä iltana. Joskus Hän on hyvin tyyni ja hiljainen. 

Minä sanoin Hänelle ylistyksen jälkeen, ”Herra, minä tiedän, että Sinä olet täällä, minä en vain voi 
kuulla Sinua. Pyydän, Jeesus, eikö Sinulla ole sanaa meille?” 

( Jeesus ) ”Minun Rakkaani, Minä olen aina tässä sinun kanssasi, aina.” 

( Clare ) Mutta tiedättekö, kaverit, kun Hän vastasi minulle, ääni oli heikko, ei kristallinkirkas ja aivan 
ensimmäiseksi minun täytyi tavoittaa sitä. Siispä, minä vastasin Hänelle, ”Ja uskosi mukaan minä 
tunnen sen.”  

( Jeesus ) ”Ja jopa enemmän kuin uskon, Minä kiedon käsivarteni ympärillesi, Clare ja pitelen sinua 
aina niin tiiviisti Minun sydäntäni vasten. Kuitenkaan et näe Minua aina, Minä piiloudun sinulta.”  

Siispä sanoin, ”Pyydän, Herra, lopeta piiloutumasta ja puhu Sydänasukkaille, jotka ovat niin innokkaita 
kuulemaan Sinun sanojasi tänä iltana.”  

Jeesus aloitti: ”Minun Lapseni, kärsivällisyys ja periksiantamattomuus eivät tule helposti. Ne 
voitetaan. Ne voitetaan hinnalla… hinnalla jatkuvasti ponnistella ja olla valppaana yli lihallisen 
luontonne. Maailmassa te ette ole tottuneita odottamaan ja olemaan antamatta periksi. Monia 
asioita tarjotaan teille välittömäksi tyydytykseksenne, pikaruuasta lääkkeisiin, sitoutumattomiin 
seksuaalisiin suhteisiin, luotolla ostamiseen. Osta nyt, maksa myöhemmin.”  

”Mitkään näistä asioista eivät tue hyvettä. Pikemminkin ne edistävät kärsimättömyyttä ja 
pakonomaista ihmisen luontoa tyydyttää jokainen mahdollinen mieliteko. Tästä mielihyvän 
karusellistä ulos murtautuminen ei ole helppoa – se vaatii jatkuvaa ponnistelua. Väsymys heikentää 
päättäväisyyttänne ja antaa tarpeille yliotteen.”  

”Paljon siitä, mitä ihmiset kohtelevat psyykkisenä häiriönä, on lähinnä vain tulosta siitä, että on 
kasvanut välittömän tarpeen tyydyttämisen yhteiskunnassa. Jopa televisio kääntää mieltänne 
odottamaan tuloksia nopeammin. Te tulette ohjelmoiduiksi sille, että asiat, jotka normaalisti ottavat 
kuukausia tai vuosia tullakseen loppuun saatetuiksi, täyttyvät silmienne edessä tunnissa ajassanne. Se 
jättää vaikutelman, uran tietoisuuteenne, että elämää voidaan elää pikaraiteella. Tämä tietenkin 
johtaa vakaviin virheisiin tuomitsemisessa ja ajattelussa, jotka jättävät kolmissa kymmenissä olevat 
aikuiset yhä ajattelemaan kuin murrosikäiset.”  

”Monia vakavia virheitä tehdään, jotka vaikuttavat seuraavaan sukupolveen… lapsistanne tulee silloin 
tämän elämäntavan sivutuotteita. Tässä Minun täytyy puuttua väliin ja auttaa teitä palaamaan 
tervejärkisyyden elämään, jaksoihin, jotka edistävät elämänne erilaisia puolia: kylvämisen, 
muokkauksen, sadonkorjuun ja lepäämisen jaksot, jotka jokainen kattavat kuukausien jaksoja, jolloin 
tietyt asiat loksahtelevat paikoilleen. On aivan liian monimutkaista Minun selittää sitä tässä. Mutta on 



riittävää sanoa, että kuun ja auringon kierrot Maapallon elämää varten, tarkoituksellisesti 
suunniteltiin optimoimaan tasapainoista elämää.” 

 ”Ihminen on käyttämällä teknologiaa, heittänyt pois tämän näkökulman, niin että te korjaatte satoa, 
kun teidän pitäisi kylvää ja muokkaatte, kun teidän pitäisi levätä. Ja kärsimättömästi hyppäätte 
jaksosta toiseen miten haluatte. Minun huomioni tässä on, että kärsivällisyyttä, 
periksiantamattomuutta, itsehillintää on vääristelty ja mahdollistettu teidän synnilliset päätöksenne, 
jotka voivat lopulta johtaa sielunne menetykseen.”  

”Useimmat teistä tällä kanavalla ovat ymmärtäneet ajatuksen, että asiat ottavat aikaa, kuitenkin 
jotkut teistä ovat aika kärsimättömiä ja lannistuneita itsenne kanssa. Minä annan teille paljon 
enemmän aikaa saattaa päätökseen asioita, kuin mitä te annatte itsellenne. Minä näen, kuinka syvästi 
vakiintuneita te olette näihin luonnottomiin rytmeihin ja Minä ymmärrän, että teidän kääntämisenne 
on pitkällinen projekti, joka täytyy tapahtua ajan mittaan. Minä haluan teidän ymmärtävän sen 
itsessänne myöskin.”  

”Paljon päivittäin kokemallanne lannistamisella on tekemistä sen kanssa, että olette tyytymättömiä 
itseenne. Asiat eivät vain tapahdu tarpeeksi nopeasti. Minä en anna teille kattavaa lupaa tehdä syntiä 
– Minä annan teille vastauksia, miksi elämänne näyttää niin turhauttavalta ja hitaalta muuttumaan. 
Pitää myös huomioida Kunnianhimon henki. Yhdistettynä Perfektionismiin, täydellisyyden 
tavoitteluun, tämä pari on kunnioitusta herättävä voima alentamaan päättäväisyyttänne, 
omanarvontuntoanne ja kontrollin tunnettanne, saaden teitä jatkuvasti ylittämään rajanne – jotka 
huolimatta teidän kaikkein aggressiivisimmista yrityksistänne, päättyvät epäonnistumiseen. Kerta 
kerran jälkeen tästä tulee kuvio, ja te alatte löysäilemään päättäväisyydessänne. Tämä on hyvin 
tehokas tapa lannistaa teitä.”  

”Siispä eilen Minä esittelin teille periksiantamattomuuden kuvan ja pakonomaisuuden kuva: 
kilpikonnan ja jäniksen. Tänään Minä haluan teidän löytävän itsestänne nämä kaksi hahmoa ja alkavan 
soveltamaan Jumalallista viisautta tapaan, millä alatte tekemään asioita. Saatana on hyvin nokkela 
käyttämään ajan periaatteita teitä vastaan, aiheuttaakseen ahdistuneisuutta, epävarmuutta ja 
pakotettuja liikkeitä.” 

( Clare ) Kun Hän sanoi sen, muistin joitakin asioita, joita Ezekiel ja minä olemme käyneet läpi ja minun 
hälytyskelloni soivat, ”Voi pojat, olen nähnyt sen elämässäni.”  

Muistan tunteen, kun piti paeta Etelä-Amerikkaan, ennen kuin kaikki mureni Amerikassa ja tämä 
perustui profeetalliseen sanaan, jonka antoi hyvin vakiintunut profeetta ja kutsut pastoreilta tavallaan 
yllyttivät sitä, mennä Kolumbiaan, Etelä-Amerikkaan. Tämä oli noin kaksikymmentä vuotta sitten. Se 
osoittautui olevan ajanhukkaa, mitä tulee pakenemistapahtumiin, koska mitään ei tapahtunut 
maassamme, mikä luultavasti oli Jumalan Armo aikanaan. Mutta Herra käytti sitä joka tapauksessa, 
kun me kykenimme palvelemaan joka puolella Kolumbiaa. Avioliittomme alkuaikoina oli pari kertaa, 
jolloin tunsimme tarvetta muuttaa muualle ja ne näyttivät oleva vääriä alkuja.  

Herra jatkoi… ”Sinä hämmästyisit, kuinka monia aivan samanlaisia kertomuksia, kuin sinun omasi, ne 
ovat yleisiä uskovien elämässä. Minun ihmiseni, älkää hävetkö näitä epäonnistumisia, älkää salliko 
vihollisen lyödä teitä nolostumisella. Monta, monta kertaa rukous vältti tuhon, kun te olitte 
sitoutuneet muuttamaan ja uskonne saivat teidät ajattelemaan tällä tavalla. Sitä ei tarvitse hävetä, 
vaikka maailmalle sinä olet halveksittu ja naurunalainen tällaisen ajattelun vuoksi.”  

”Se, mihin Minä viittaan tässä, on lykätä tärkeitä elämän päätöksiä, jotka ovat tarpeellisia vaiheita 
elämissänne, ajatellen, että ei ole enää aikaa jäljellä teille. Tässä on herkkä tasapaino toimimisen ja 



odottamisen välillä. Jos te olette hyvin huomioivia Minua kohtaan, te tulette tietämään ajat ja 
ajankohdat. Jos se yhtäkkiä muuttuisi, te tulette myös tietämään sen, kuten teitte menneenä 
kesäkuuna. Juuri nyt tuhansia ja tuhansia on kääntymässä islamista kristinuskoon. Jos Morsian olisi 
otettu, nämä sielut olisivat menehtyneet.”  

( Clare ) Tässä minä haluan jakaa Ezekielin näyn, jonka hän näki vain muutama päivä sitten… Oli pitkä 
jyrkänne, niin pitkälle kuin pystyi näkemään. Siitä alkoi syvä ja leveä kuilu ja ihmisiä oli tuhansittain: 
miehiä, naisia ja lapsia niin pitkälle kuin pystyi näkemään. He juoksivat päätä pahkaa jyrkänteeltä 
tähän kauheaan hornaan, joka oli pöllyävän punainen ja oranssi ja musta tulesta ja savusta. Hornassa 
oli monia kallionkielekkeitä ja erilaisia tasoja ja kaikkein hirvittävimmät demonit olivat repimässä, 
nyhtämässä ja kiduttamassa näitä ihmisiä erilaisilla tavoilla. Se oli sanomattoman kauhun paikka. Se 
jätti jäljen mieleeni kahdeksi päiväksi ja yöksi ja en vain päässyt siitä eroon.  

Kolmantena päivänä, heräsin pelossa ja ahdistuksessa siitä, mitä olin juuri nähnyt kaksi viimeistä 
päivää. Silloin Herra näytti minulle hornan reunan, saman kuvan – tällä kertaa vain suuri ihmiskäsi ja 
käsivarsi tulivat alas, läimäyttivät hornan reunaan, estäen ihmisiä menemästä edemmäs.  

Sitten näin avustustyöntekijät Syyriassa, joista tuli marttyyreja tämän vuoden elokuussa (Charisma-
aikakausilehti). Yksitoista marttyyria: 8 miestä, 2 naista ja 12-vuotias poika. Minä näin heidät 
Paratiisissa ja heitä kuljetettiin kulkueessa taivaallisten sielujen olkapäillä, he heiluttivat palmun oksia 
ja juhlivat heitä suuresti riemuiten.  

Näky meni takaisin ihmisjoukkoon hornan reunalle ja ihmiset kääntyivät ja juoksivat vastapäiseen 
suuntaan, kohti laajaa loistavaa ristiä.  

Ja Herra tuli väliin ja puhui minulle… ”Se, mitä luit ja kuulit ja kuvittelit raportista, oli todella 
pelästyttävää, eikä sille ole vertailukohtaa. Muista kuitenkin, että Minä olen uskollinen ja Minun 
suojelukseni oli näiden marttyyrisielujen kanssa. Jopa suuren kivun ja tuskan, kidutuksen ja kuoleman 
hetkinä Minä olin jo alkanut nostamaan heitä ylös ja pois heitä itsestään ja heidän loistavat sielunsa 
olivat niin kietoutuneet ekstaasiin ja taivaalliseen autuuteen Minun kasvojeni edessä, että he eivät 
tunteneet mitään, taistelleet ollenkaan, eivätkä tehneet muuta, kuin antoivat kunniaa Minulle ja 
Minun Nimelleni, silmät Taivaaseen päin käännettyinä vahvassa ja voimakkaassa todistuksessa 
kokoontuneille väkijoukoille.”  

( Clare ) Isis pakotti tuhansia ihmisiä kaupungista kokoontumaan, missä nämä oli määrä julkisesti 
raiskata, katkaista heidän kaulansa ja ristiinnaulita. Useat silminnäkijät olivat raportoineet, että nämä 
marttyyrit olivat jatkuvasti kutsuneet väkijoukkoa antamaan elämänsä Jeesukselle, katsoen taivaalle 
hymyillen ja sanoen, ”Jeesus! Jeesus! Jeesus!” sillä aikaa, kun kauheita asioita tehtiin heidän 
ruumiilleen.  

Jeesus jatkoi… ”Siksi on niin monia kertomattomia raportteja tuhansista Minun puoleeni kääntyneistä. 
On olemassa suurempi kuva, on olemassa suurempi viisaus.”  

Ezekiel jatkoi, Tässä minä haluan siteerata Jesajaa 35:4, jonka Herra antoi minulle…  Olkaa vahvoja, 
älkääkä pelätkö, sillä Jumalanne tulee pelastamaan teidät.  

( Clare ) Tämä on kaunista, kaverit, katsoin koko luvun:  

3.Vahvistakaa hervonneet kädet, voimistakaa horjuvat polvet. 

4.Sanokaa hätääntyneille sydämille: ”Olkaa lujat, älkää peljätkö (pelätkö). Katso, teidän Jumalanne! 
Kosto tulee, Jumalan rangaistus. Hän tulee ja pelastaa teidät.”   



5.Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat.  

( Clare ) Vau! Kuinka monta ihmistä kääntyi, kun heidän silmänsä avautuivat?   

6.Silloin rampa hyppii niin kuin peura ja mykän kieli riemuun ratkeaa; sillä vedet puhkeavat 
erämaahan ja aromaahan purot.  

7.Hehkuva hiekka tulee lammikoiksi ja kuiva maa vesilähteiksi. Aavikkosutten (sakaalien) asunnossa, 
missä ne makasivat, kasvaa ruoho ynnä ruoko ja kaisla.  

8.Ja siellä on oleva valtatie ja sen nimi on ”Pyhä Tie”: sitä ei kulje saastainen, se on heitä itseänsä 
varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy – eivät tyhmätkään.  

9.Ei ole siellä leijonaa, ei nouse sinne raateleva peto; ei sellaista siellä tavata: lunastetut sitä kulkevat.  

( Clare ) Ja minulla oli jälleen näky niistä marttyyreistä heiluttamassa palmun oksia ja väkijoukko 
huutaen voitonriemuisesti, juhlien heidän voittoaan.   

10.Niin Herran vapahdetut palajavat (palaavat) ja tulevat Siioniin riemuiten, päänsä päällä 
iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat.  

Tämän jälkeen Ezekiel rukoili kysyen ohjetta Pyhältä Hengeltä ja avasi minun Raamattuni 
sattumanvaraisesti ja se aukesi selostukseen, kun tuliset vaunut ottivat Elian ylös Taivaaseen:   

11.Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset ja ne 
erottivat heidät toisistansa ja Elia nousi tuulispäässä Taivaaseen. Toinen Kuningasten Kirja 2:11.  

( Clare ) Kaunista, aivan kaunista. Ja Herra jatkoi juuri, kun olin lopettelemassa tätä.  

( Jeesus ) ”Kyllä, viivästymiselle kesäkuussa oli syitä, hyvin erinomaisia syitä ja kärsivällisyytenne ja 
periksiantamattomuutenne vuoksi, tuhansia ja tuhansia on tekemässä kääntymystä ja antamassa 
elämiänsä Minulle. Minä en ole vielä lopettanut tätä Sadonkorjuuta, Minun Rakkaat, heitä tulee yhä 
tuhansittain ja te olette osanottajia tässä Sadonkorjuussa, koska te olette valinneet tukea Minun 
haluani rukouksella. kärsivällisyydellä ja periksiantamattomuudella. Siispä, älkää uupuko loppuun 
viivästyksien vuoksi. Tietäkää, että nämä myös tullaan lisäämään tilillenne Taivaassa.” 


