
187. Jeesus sanoo: Jos te rakastatte ja tottelette Minua –  
Minä tulen ottamaan teidät Taivaaseennotossa  

JOS TE RAKASTATTE MINUA… TE TULETTE TOTTELEMAAN MINUA & MINÄ TULEN OTTAMAAN TEIDÄT 
TAIVAASEENNOSTOSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Herran suojelus ja siunaus ovat kanssamme, rakkaat Sydänasukkaat. Tällä kanavalla ja 
nettisivuillamme, Hän täysin suojelee meitä joiltakin teräviltä nuolilta, joita vihollinen on laukaissut 
selkiimme.  

Herra oli puhumassa hieman sodankäynnistä, joka on käymässä voimakkaammaksi kanavaamme 
kohtaan. Vain tietäkää ja ymmärtäkää tämä, ettei mikään negatiivisuus ole Herrasta, eikä se ole 
minusta. Ja Hän kertoi minulle, että Hän on meidän puolustuksemme ja jättää kaikki Hänelle, vain 
luovuttaa kaikki Hänelle.  

Ja sitten Hän alkoi muistuttamaan minua Lajittelu blogisivusta, jota minä työstän juuri nyt. Mutta Hän 
haluaa minun todella ryhtymään ahkeroimaan, joten aion tehdä sen. Hän mainitsi siitä ja sanoi 
”Suurin taistelusi…” koska kysyin Häneltä ”Herra, mitä Sinä haluat minun osoittavan Lajittelu sivulla?” 
Sillä ihmiset, jotka todella kyseenalaistavat joitakin asioita, joita Hän on opettanut minulle ja jakanut 
kanssamme.  

Ja Hän sanoi… ”Suurin taistelusi on läheisyys. Jos he eivät voi kieltää sitä, he tulevat vääristelemään 
sitä. Siksi sinun täytyy lähestyä sitä kahdella tavalla, Pyhien Kirjoitusten kautta ja Kokemuksen kautta. 
Suuri osa ongelmaa on perustavaa laatua oleva tietämättömyys siitä, kuinka läheistä on ”läheisyys” 
Minun kanssani. Se ulottuu jopa syvälle sielun saakka. Läheisyys on kaiken sisällään pitävää, kuten 
ruusu, joka kukkii sisältä päin. Siemen annetaan kääntymyksessä ja jopa kasteessa ja vuosien kuluessa, 
kun rakkautta Minua kohtaan varjellaan, se kukkii kaiken kattavaksi tuoksuvaksi, puhtaan Taivaallisen 
rakkauden puutarhaksi. Jotakin, jota harvat kokevat tällä Maapallolla ilman, että intohimo ja seksi 
tulevat mukana.”  

”Minä en halua, että ketään suljetaan tämän puhtaan läheisyyden ulkopuolelle – läheisyyden Minun 
kanssani. Ymmärtäkää, että Minä tunnen teidät, Minun poikani ja tyttäreni. Minä näen sen, mitä 
kukaan muu ei näe. Minä ymmärrän ruumiinne koostumuksen, hormoninne ja sen mitä vastaan 
lihanne taistelee henkenne kanssa. EI ole MITÄÄN hävettävää, kun olette Minun kanssani. Minä jo 
tiedän ja ymmärrän hyvin haasteet, joita käytte läpi päivä päivän jälkeen.” 

”Te tulette huomaamaan, että jopa, kun seksuaalisuus hyökkää teitä kohtaan Minun Läsnäolossani, 
Minä jätän sen täysin huomiotta, sillä aikaa, kun laitatte sen omalle paikalleen. Hengellisesti 
suuntautuneita kohtaan on nimetty Himon hurja demoni. Tämä demoni on hurja ja taipuvainen 
kukistamaan teidät täydellisessä häväistyksessä. Minä näen sydämenne, Minä näen aikomuksenne, 
Minä näen kamppailunne ja tavat, joilla teitä kohtaan hyökätään ulkopuoleltanne.”  

”Jotkut teistä ovat haavoittuvampia nuoruutenne vuoksi. Antakaa Minun selittää tämä tällä tavalla. 
Kun tämä halu yrittää ottaa teitä valtaansa, kuvitelkaa itsenne Minun eteeni, Minun tyynen ja 
myötätuntoisen ilmeeni eteeni ja sallikaa Minun sanoa yksi asia, ”Te tiedätte, mistä tämän tuli, mitä 
aiotte tehdä sille?” Sitten pyytäkää Minun apuani. Sillä jos te lyyhistytte häpeän palloksi, se saa 
aikaan, että himokas impulssi tulee voimakkaammaksi. Kun demonit näkevät, että päättäväisyytenne 
kukistaa heidät, he kohdistavat teihin jopa enemmän voimaa.”  



”Teidän paras turvautumisenne on täysin jättää se huomiotta ja vaihtaa aihetta. Ja tietenkin Minun 
Nimessäni Himon hengen sitominen, mutta myös Alennustilan hengen sitominen. Katsokaahan, koko 
taktiikka on saattaa teidät alennustilaan, saada teidät tuntemaan syyllisyyttä ja häpeää, siispä teidän 
täytyy sitoa se myöskin. Sitten alkakaa ylistämään Minua ja vaihtakaa aihetta. Jos teidät on tuomittu 
juoruilusta ja väärin tekemisestä, tunnustakaa se, pyytäkää anteeksiantoa ja jatkakaa ylistämistä. 
Teillä tulisi aina olla käsillä joitakin vahvasti voideltuja lauluja, niin että voitte vaihtaa aihetta 
välittömästi.”  

”Kyllä, se tekee nöyräksi. Kyllä, se on alentavaa, mutta jos ajatus ei ollut peräisin teistä ja te 
kieltäydytte viihdyttämästä sitä, te olette viattomia ja ilman syyllisyyttä. Pyydän, voimmeko me laittaa 
tämän aiheen lepoon nyt? Minä haluan edetä, Minun Rakkaat.”  

”Te olette kuulleet Minun sanovan, kuten Minä olen sanonut monta kertaa aikaisemmin, että 
Taivaaseennosto on pian. Minä olen tarjonnut teille uuden tavan käsitellä tähän tapahtumaan liittyviä 
jännitteitä. Tietäen, että se on pian ja suunnitellen elämiänne, tavoitellen Jumalan teille antamaa 
reittiä, se voidaan saada aikaan ilman kaikkea tätä mysteeriä ja stressiä.”  

”Hyvin yksinkertaisesti… ELÄKÄÄ ELÄMIÄNNE TOTTELEVAISUUDESSA, HETKI HETKELTÄ. Jos te 
tiedätte, että teidän tulee mennä kouluun, jatkakaa sinne menemistä – mutta muistakaa, että shofar-
torven ääni voi kuulua hetkenä minä hyvänsä. Jos olette menossa naimisiin ja saamassa lapsia, 
jatkakaa Minua totellen – seuraten Minua, seuraten Minun Suunnitelmaani teidän elämäänne 
varten.”  

”Kieltäytykää, kieltäytykää täysin sotkeutumasta sellaisiin harhaanjohtaviin väitteisiin, kuin ”entä jos 
Hän tulee huomenna, entä jos Hän tulee ensi vuonna tai kolmenkymmenen vuoden päästä?”.”  

”Nämä kaikki ovat vihollisen kiusauksia laimentamaan tehokkuuttanne juuri nyt, tässä hetkessä, 
kutsumuksessa, jonka Minä olen asettanut eteenne. Jos teille on annettu näkyjä tulevasta 
palvelutoimesta, tulevista kyvyistä, älkää yrittäkö sovittaa niitä inhimilliseen aikakehykseenne. 
Katsokaahan, tämä on epäuskon toimi. Kun Minä kerron teille, että Minä tulen tekemään sellaista ja 
sellaista elämässänne, Minä kerron teille, niin että te voisitte ymmärtää, minne Minä pohjimmiltaan 
olen viemässä teitä. EI niin, että voisitte stressata ja suunnitella, kyseenalaistaa ja epäillä 
mielessänne… EI niin että voisitte järkeillä, onko se ennen vai jälkeen Taivaaseennostoa. Mikään tästä 
ei liity niin kutsuttuihin Taivaan aikakehyksiin. Ei mikään.”  

”Sen mitä Minä olen luvannut, sen Minä tulen tekemään teille, Minä tulen saattamaan sen loppuun 
kanssanne. Mutta se tullaan tekemään Minun ajoituksellani ja Minun järjestyksessäni. Kun Minä 
kerran olen teille kertonut, että mitä Minä aion tehdä elämällänne, kun Minä kerran olen antanut 
näyn, haudatkaa se syvälle sydämeenne. Sellaisen kallisarvoisen lahjan ajoitukset ja ajankohdat tai 
kuinka Minä tarkalleen tulen etenemään siinä ja missä järjestyksessä, eivät ole teidän 
tiedettäväksenne. Tällaiset kysymykset nousevat mieliin viholliselta tai omasta kaksimielisyydestänne 
ja epävarmuudestanne koskien Minun kykyäni tehdä, mitä Minä olen luvannut teille.”  

”Näettekö sen, Minun Rakkaat? Ymmärrättekö sellaisen järkeilyiden alkuperän ja asioiden väliset 
vuorovaikutussuhteet? Minä kerron teille, niin että te saattaisitte nauttia Minun kaitselmuksestani ja 
kuinka Minä alan tekemään asioita. Että te saattaisitte saada vertailukohtaa sielussanne oleville 
voimakkaille haluille. Kyllä, te tunnette nämä inspiraatiot, koska Minä olen laittanut ne teidän 
sydämiinne. Minun äitini hautasi nämä asiat sydämeensä.”  

Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki 
nämä sanat ja tutkiskeli niitä sydämessänsä. 



Luukkaan Evankeliumi 2:18-19.  

( Clare ) Ja tämä todella sai minun huomioni, kaverit. ”kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä 
paimenet heille kertoivat. Mutta Maria vaali aarteenaan kaikkia näitä asioita, pohdiskellen niitä 
sydämessään.”  

( Jeesus ) ”Siispä, tässä sinulla on ihmettelyä siitä, mitä he tarkoittivat. Monenlaiset spekulaatiot 
seurasivat näitä tapahtumia. Mutta Maria vaali aarteenaan kaikki nämä asiat, pohdiskellen niitä 
sydämessään.”  

”Maria tiesi täysin hyvin, mitkä Minun suunnitelmani olivat, ja hänelle kaikki nämä asiat olivat 
merkkejä mysteerin ja inkarnaation (ruumiillistuman) kunnian tien varrella. Hän ei kyseenalaistanut 
sitä, miten kaikki tultaisiin loppuunsaattamaan, pikemminkin hän juhli Minun kaitselmuksellisen 
huolenpitoni paljastuessa, tietäen että asiaankuuluvana aikana kaikki, mikä oli kirjoitettu Pyhiin 
Kirjoituksiin, tulisi tapahtumaan.”  

”Tämä on antautumista Minun Kaitselmukselleni. Se on ensiarvoisen miellyttävää Minulle. Se osoittaa 
sielun luottamusta ja uskoa, sielu tietää, että hänen tekijänsä on uskollinen Jumala. Ei väliä, miltä 
olosuhteet näyttäisivät, he tietävät, että Minun kanssani mikään ei ole mahdotonta.”  

”Siispä, Minä en anna näitä inspiraatioita teille, että tekisitte tiettyjä asioita tulevaisuudessa, niin että 
voitte ryhtyä suunnittelemaan ja manipuloimaan asioita. Ei, Minä annan ne teille sydämessä 
pohdiskeltaviksi, turvataksenne uskossa, että se, minkä Minä olen asettanut sydämiinne, sen Minä 
todella olen kykenevä saattamaan loppuun.”  

” ”Kyllä, Jeesus, minä luotan Sinuun.”, sanottuna sydämestä käsin, täydessä vakaumuksessa, ovat 
kaikkein kauneimmat sanat, mitä te voisitte koskaan sanoa Minulle. Te olette sanomassa, ”Minä 
tiedän Sinut, Jeesus. Minä tiedän, että Sinä olet uskollinen, minä tiedän, että Sinä olet omnipotentti, 
kaikkivoipa, ja voit tehdä kaiken, ei väliä kuinka vaikeaa se on. Että mikään ei ole Sinun kykysi 
yläpuolella. Ja minä tiedän, että Sinä rakastat minua ja kaikki, mitä Sinä säädät minun elämääni 
varten, versoo rakkaudesta, joka sai Sinut menemään ristiinnaulittavaksi Ristille, niin että minun 
tarkoitukseni elämässä voisi täyttyä.”   

”Ei mikään, ei mikään ole lohduttavampaa Minun Sydämelleni, kuin nähdä teidän uskovan ja toimivan 
näiden sanojen mukaan, maailmassa, jossa Jumala on vain sumumainen, neutraali voima, joka leikkii 
ihmisten elämillä ja luonnonvoimilla.”  

”Siispä, kun te edistytte läpi tämän ajankohdan, pitäkää silmällä vaeltelevia mieliänne, jotka yrittävät 
saada selkoa siitä, mitä tulee tapahtumaan, milloin. Pikemminkin, täyttäkää Minun sanani teille, olla 
valppaita muiden ympärillänne olevien tarpeille. Teidät on asetettu strategisesti tärkeään paikkaan. 
Antakaa jokaisen hetken merkitä, ei hyödyttömiin spekulaatioihin vaan tottelevaisuuden täyteyteen, 
lievittääksenne ympärillänne olevien kärsimystä ja siunataksenne niitä, jotka ovat vähemmän 
onnekkaita kuin te.”  

”Kun Minä olin nälkäinen, te ruokitte Minut. Kun minun autoni ei käynnistynyt, te autoitte minua. Kun 
minä liukastuin jäällä, te tulitte minun avukseni.”  

”Muistakaa tämä hetkestä hetkeen ja päivästä päivään. Näettekö te nälkäisen, kodittoman henkilön 
istumassa porttikäytävässä, yrittäen pysyä lämpimänä? Antakaa heille lämmintä ruokaa, viettäkää 
aikaa heidän kanssaan, siunatkaa heitä Minun Nimessäni. Näettekö te yksinäisen äidin, joka 
kamppailee saadakseen ruokaostoksensa lumiselta ajotieltä sisälle taloon, kun hänen pikkuisensa 
taapertavat mukana? Auttakaa häntä, menkää ulos ja lapioikaa lumi pois hänen ajotieltään.”  



”Näettekö jonkun hedelmättömästi yrittäen käynnistää autoaan, mennäkseen töihin? Menkää 
auttamaan. Tarvitsevatko he akkua? Onko teillä käteistä? Menkää ostamaan heille uusi akku heidän 
autoonsa. Näettekö naapurinne juuttuneen ajotielleen? Menkää levittämään suolaa heidän autonsa 
renkaitten alle, työntäkää heidän autoaan. Tätä Minä tarkoitan, näitä mahdollisuuksia on kaikkialla 
ympärillänne, Minä olen pitänyt siitä huolen.”  

”Minä teen teille tämän lupauksen juuri nyt… Jos te Rakastatte Minua, te tottelette Minua, eikä teidän 
enää tarvitse huolehtia määränpäästänne tai Taivaaseennostosta, Tempauksesta. Te tulette 
muistuttamaan Minua ja Minä tulen ottamaan teidät Itselleni.” 

( Clare ) Jumala siunaa teidät kaikki. Minä rukoilen, että Pyhä Henki innoittaisi meitä kaikkia 
huomaavan naapureidemme tarpeet. Että kaikki, mitä me teemme heille, me olemme tehneet Itse 
Jeesukselle. 

Herra siunaa teidät Sydänasukkaat. Kiitos, kun olette olleet kanavallamme. 


