
265. Jeesus selittää: ”Kenet Minä tulen ottamaan Taivaaseennostossa ja ketä en” 

KENET MINÄ TULEN OTTAMAAN TAIVAASEENNOSTOSSA & KETÄ EN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Maaliskuuta, 2016.  

( Clare ) Herra on kanssamme, Sydänasukkaat. Ja Hän on tullut oikaisemaan joitakin hämmennyksiä 
siitä, ketä tullaan ottamaan Taivaaseennostossa.  

No niin, kuten te kaikki tiedätte, minä olen työskennellyt albumin ja nettitikkujen kanssa päiviä, siksi 
en ole ollut täysin täällä. Mutta minuun on iskenyt syyllisyyden nuolia päivien ajan. ”Silti sinä et 
rukoile tarpeeksi, olet Martta, olet menettänyt Herran, Hän ei ole tyytyväinen sinuun, Jne. Jne.”  

Siispä, minä ihmetelin. Ja sitten vedin Rhema-viestin, joka sanoi, ”Nämä ajatukset eivät ole Minulta, 
torju ne välittömästi. Minä rohkaisen ja hyväksyn sinut.” No niin, se auttoi suuresti ja sen lisäksi 
Ezekiel erotti, että minä olin Jumalan täydellisessä tahdossa, myöskin. Vaikka minulla ei ollut ollut 
tavallista, todella syvän rukouksen aikaa Hänen kanssaan. Minä todella tunsin menetyksen, todella 
kaivaten Häntä.  

Siispä, on ollut kamppailua, ei vain minulla, vaan Ezekielillä ja Carolilla myös. Heitä on myös isketty 
tuomitsemisella, valheilla. Tiedättehän, Valehteleva henki.   

Tiedättekö, kuka on vastuussa siitä, että me pysymme toimimassa??? Ne teistä, jotka rukoilevat 
meidän puolestamme! Te olette niitä, jotka tulette jakamaan tämän palvelutoimen palkkiot. Teidän 
rukouksenne liikuttavat Taivasta ja Maata, pitääksenne meidät satulassa ja jalollamme. Herra on 
kertonut tämän minulle. Kaikki, mitä voin sanoa kaverit, on kiitos teille. En tiedä, mitä me olisimme 
voineet tehdä ilman teitä. Meitä kohtaan on ollut PALJON hyökkäyksiä.   

Jeesus alkoi puhumaan minulle ylistyksen jälkeen. Hän sanoi… ”Älä edes ajattele sillä tavalla. Aivan 
kuin Minä jättäisin sinut itseksesi, hautumaan tuomitsemisessa, sen jälkeen, kun olet ponnistellut 
kaikkesi Minun puolestani. Ei lähimainkaan. Minä olen sinun kanssasi, päivästä päivään ja tunnista 
tuntiin. Minä tiedän, että sinä kaipaat Minua, Clare ja Minä vartioin sinun sydäntäsi. Olet melkein 
perillä, Minun Rakkaani, olet melkein valmis. Älä salli itseäsi seulottavan tuomitsemisella ja sinä tiedät 
nyt, että se ei ole Minusta peräisin lainkaan.”  

”Paholaiset ovat niin vihaisia sinulle, koska sinä jatkat menoasi, et pysähdy ja he vihaavat sinua sen 
vuoksi. Sinulla on aikamoinen taustarukoilijoitten ketju, joista monia sinä et edes tunne. Kuitenkin he 
rukoilevat sinun puolestasi öin ja päivin ja ne rukoukset lisätään Voittoon. Siispä, älä ole huolissasi 
vihollisen rähjäämisistä.”  

( Clare ) Ja se oli mielenkiintoinen sana Herralta, koska puhuin Carolin kanssa myöhemmin ja hän 
vahvisti, että Herra oli kertonut hänelle, että demonit olivat hyvin vihaisia, koska me emme antaneet 
periksi, mitä tahansa he tekivätkin. Siispä, se oli hyvä vahvistus.  

Herra jatkoi… ”Puhukaamme ryhmästä, joka tullaan pelastamaan, kuin tulen läpi menemällä.”  

( Clare ) Oi, kiitos Sinulle, Herra! Niin monet ovat kyselemässä minulta kysymyksiä heidän 
pelastamattomista sukulaisistaan, perustuen uneen, jonka Sinä annoit Pamille ja se koski Tsunamia 
pohjoisessa Kaliforniassa, kun Sinä seisoit hiekkarannalla ja kutsuit häntä juoksemaan ja kertomaan 
jokaiselle, että Taivaaseennosto on tapahtumaisillaan. Rukoilkaa syntisen rukous jokaisen kanssa.  

Tässä seuraavassa lauseessa, muuten, Hän viittaa johonkin, mitä minä sanoin Carolille, että jokaisella 
on erilainen kyky ja kaipuu Jeesusta kohtaan.  



Näin Jeesus sanoi… ”On aivan totta, että teekupit, sormustimet ja tynnyrit tullaan kaikki ottamaan 
Taivaaseennostossa. Minä katson sydämeen ja jokaisella on erilaisia kykyjä, jokainen on muodostettu 
eri tavalla, jokaiselle on suotu eri lailla. Siksi Taivaaseennostossa tullaan ottamaan niin laaja kirjo.”  

”Mitä Morsiamiin tulee, on eri tason sitoumuksia, eri tason vaatimattomuutta ja tyhjyyttä, kaipuuta ja 
vastaamista Minun Armooni. Mutta tämän mysteeri on, että Minä rakastan ihan jokaista, samalla 
tavalla, täydellisyydessä. Vaikka sormustin ei voi vetää niin paljon, kuin mitä tynnyri vetää, kuitenkin 
se on täynnä ja täytetty Minun Rakkaudellani.”  

Tässä ei ole tilaa syrjimiselle tai tuomitsemiselle. Entä jos Minä kertoisin sinulle, että sormustin itse 
asiassa vetää paljon enemmän kuin tynnyri?” 

( Clare ) No niin, Herra, jos Sinä kertoisit minulle sen, olisin ymmällään, mutta uskon, että sormustin 
on kaunis. Olen vain surullinen, että se on niin pieni.  

( Jeesus ) ”Luuletko, että sormustin ajattelee Minusta yhtään vähemmän tai rakastaa Minua yhtään 
vähemmän?”  

( Clare ) No niin, en tiedä. Oletan, että koska kapasiteetti on pienempi, oletan, että vähemmän.  

( Jeesus ) ”Entä lesken ropo?”  

( Clare ) Hän antoi kaiken, mitä hänellä oli.  

( Jeesus ) ”Aivan oikein. On niitä, joilla on vähän ja he ovat antaneet sen kaiken. On niitä, joilla on 
paljon ja he ovat jakaneet sen, pitäneet osan itsellään.”  

( Clare ) Ajattelin itseäni hetken ja sanoin… minua inhottaa sanoa tämä, mutta luulen, että minun 
täytyy kuulua siihen kategoriaan, koska on joitakin asioita, joista en ole kyennyt luopumaan.  

Jeesus vastasi ja sanoi… ”No niin, anna Minun olla sen asian tuomari. Itse asiassa, anna Minun olla 
kaiken tuomari. Mutta silti, leski, joka antoi rovon, on paljon rikkaampi, kuin leski, joka oli varakas ja 
antoi vain osan. ”Se on mysteeri, mutta ymmärrä: Minä en katso astian kokoa, vaan täydellistä 
hylkäämistä, millä astia antaa, sitä Minä katson. Tavallaan, ne, jotka ovat varakkaita ja heillä on monia 
armoja ja silti pidättelevät Minulta, ovat todella hyvin köyhiä Taivaassa, koska he pidättelivät 
kaikkea.”   

”Mutta kuten pikkupoika, joka antoi Minulle kainalosauvansa Joululahjaksi, se oli kaikki, mitä hänellä 
oli.”  

( Clare ) Nyt tässä, kaverit, Herra viittaa tarinaan, ”Amahl ja Yölliset vieraat”. Se on yksi minun suosikki 
tarinoistani. Kolme Kuningasta pysähtyivät hänen taloonsa, matkallaan katsomaan Kristus-lasta. Ja 
Amahl, joka oli raajarikkoinen, kaipasi antaa jotakin arvokasta myös. Kaikki, mitä hänellä oli, oli 
kainalosauva, jota hän käytti auttamaan häntä kävelemään. Ja sillä aikaa, kun kolmella Kuninkaalla oli 
ihmeellisisä lahjoja esitettävänä, Amahl valitsi antaa kaikkein arvokkaimman asian, mitä hänellä oli ja 
hän parantui.  

Herra jatkaa tässä… ”Hän oli heistä kaikista rikkain. Oi, kuinka Minä rakastan hurmata alhaiset ja antaa 
heille KAIKEN, mitä he koskaan toivoivat tai unelmoivat. Minä saan niin paljon mielihyvää sellaisista, 
kuin nämä.”  

”Minä halusin tehdä sen selväksi: astian koolla tai tärkeydellä ei ole väliä, vaan valmiudella, millä he 
antavat Minulle. Jos he antavat kaikkensa, Minä annan Minun kaikkeni. Ja sisältävätkö he Minun 



kaikkeni vai eivät, sillä ei ole väliä. Kaikki, millä on merkitystä, on, että he ovat kokonaan Minun. Eikö 
se ole ihmeellistä?”  

( Clare ) Oi, se on, Herra! Se on ylevää. Kuten Äiti Teresa sanoi… ”Jumala pitää pienistä asioista 
eniten.”  

Jeesus jatkoi… ”Se on taattu. Ja Jumala katsoo sydämen pienuuteen, ei palvelutoimen pienuuteen. 
Kun olette vastuullisia niin monien ihmisten syöttämisestä, Minun täytyy välittää teille enemmän ja 
enemmän ja enemmän, pysyäkseni vaatimusten vauhdissa. Mutta se ei tarkoita, että teistä on tullut 
suuri. Pikemminkin se merkitsee, että Minusta on tullut suuri teidän kauttanne. Ja mitä pienempi 
astia, sen enemmän kunniaa Minä saan. Näin sen tulisi olla.”  

( Clare ) No niin, Herra – minun sydämeni iloitsee tässä. Kuinka minä vihaan ”suuruutta”.   

Ja Hän vastasi… ”Kyllä, kyllä todella, sen on parasta mennä. Mutta ne, joilla on pieni sydän ja jotka 
pysyvät hyvin pieninä, heidän pitäisi riemuita siitä, koska muut voivat nähdä, mitä Minä olen tehnyt 
pienen mitättömyyden kanssa ja voivat toivoa, että Minä voin käyttää heitä myöskin.”  

( Clare ) Herra, entä he, jotka on pelastettu aivan viime hetkellä? Monet ihmiset kysyvät minulta tätä 
kysymystä. 

( Jeesus )”Enkö Minä sanonut, että he saisivat saman palkkion kuin ne, jotka on palkattu päivän 
alussa?”  

( Clare ) Mutta minä luulin, että se pätee niihin, jotka ovat työskennelleet Sinulle, jotka olivat 
odottamassa siivillä toimeksiantojaan, niin kuin mekin odotimme?  

( Jeesus ) ”Clare, Minun pohjattomassa armossani, Minä en voi kieltää kaikkein viimeisimmältä, 
vilpittömältä kääntymykseltä, tältä planeetalta poistamisen lahjaa. Jos he ovat antaneet itsensä 
kokonaan Minulle täydessä katumuksessa – heidät myös, tullaan ottamaan. Mutta sen täytyy olla 
vilpitöntä ja valmista. Niitä, jotka haluavat yhä kävellä aidan päällä, Minä en tule ottamaan.”  

”Nyt, Minä kerron teille, kenen pitäisi olla huolissaan: niiden, jotka tunsivat Minut, tiesivät mitä Minä 
kutsuin heitä tekemään ja he seurasivat omaa lihaansa ja omaa tahtoaan, kuitenkin. Niiden, joilla ei 
ollut aikaa eikä rahaa köyhille, vaan pikemminkin he säästivät rahansa tuhlatakseen sen lohdukkeisiin 
ja helyihin. Kun Minä varoitin sinua seitsemän vuotta sitten, Minä olin aika vakavissani. Sinä olit kuilun 
partaalla ja Minä tarvitsin sinun hylkäävän itsesi Minun täydelle tahdolleni. Sitten, kun sinä oivalsit 
tilasi vakavuuden, sinä kaduit ja pyysit Minua auttamaan sinua jättämään typerät asiat taaksesi.”  

”Mutta jotkut Minun lapsistani ovat olleet kristittyjä vuosia ja he ovat silti leikittelemässä kulkunsa 
kanssa. Heillä on aavistus, että he ovat kuilun reunalla, mutta puntaroivat, että Minun Armoni kattaa 
heidän laiskuutensa. Ei, Minun Lapseni. Minun armoni ei ole niitä varten, jotka ovat pitäneet Minua 
odottamassa. Se on kadotettuja varten, jotka eivät koskaan ole tunteneet Minua ja heikkoja varten, 
jotka horjuvat joka toisella askeleella. Ne lampaat, jotka ovat suuria ja voimakkaita, mutta joilla ei silti 
ole aikaa Minulle, he tulevat jäämään jäljelle, kunnes heidät on täydellistetty armeliaisuudessa, 
rehellisyydessä ja omistautumisessa Minulle. Heillä on valinta tehtävänä.”  

”Hyvin monille heistä on annettu hyvin suuria armoja, mutta he käyttivät ne itsekkäästi, jopa uskossa, 
kerryttääkseen varallisuutta, suosiota ja vaikutusvaltaa. Tai sen sijaan he käyttivät armon maailmaan, 
elääkseen kuin kuninkaat.”  

”Entä todella rikkaat opettajat?”  



”Ne, jotka ovat laittaneet sydämensä Minun käsiini ja ovat tehneet aivan parhaansa totellakseen 
Minua, heidät tullaan ottamaan. Jälleen, ei varallisuus, rikkaudet, valta ole se, joka tekee epäkelvoksi, 
vaan pikemminkin uskossa haalea sydän. Sydän, joka ei ole harkinnut, mitä Minä kärsin heidän 
puolestaan ja kuinka Minä olen kutsunut heitä uhraamaan Minun puolestani. Nämä ovat samanlaisia, 
kuin rikas, nuori hallitsija, joka sanoi, ”Mutta minulla on monia omistuksia!” Ja Minä sanon heille, te 
olette todella köyhiä, koska teillä ei ole Minua.”  

”Nämä ovat niitä, joiden puolesta teidän kaikkien tulisi olla huolissaan. Minä olen kutsunut heitä 
monta kertaa. Heillä on ollut runsaasti mahdollisuuksia kieltää itsensä, nostaa ristinsä ja seurata 
Minua. Mutta he olivat täysin paneutuneet suosioon ihmisten keskuudessa. Ja siitä syystä heidät 
tullaan jättämään jälkeen.”  

”Ne, jotka on pelastettu viime hetkellä, jos he ovat murtuneet itsepäisen kieltäytymisen vuoksi ja 
koska ovat lykänneet Minua ja Minun Kuninkuuttani heidän elämissään – jos he ovat läpikotaisin 
katuvaisia ytimiään myöten, Minä tulen ottamaan heidät. Yksi sinun lapsistasi saattaa olla siinä 
ryhmässä. Minä olen kertonut sinulle sen aikaisemmin.”  

( Clare ) Aloin saada epäilyksiä tässä vaiheessa, ”Oliko tämä todella Jeesus? Vai olenko saanut tässä 
valehtelevan hengen?”  

Ja Herra vastasi siihen… ”Clare, Minä en ole johdattamassa sinua harhaan. Minä tiedän, että sinä olet 
ollut muihin asioihin keskittyneenä viimeisimmän viikon ajan, mutta luota Minuun. Minä olen 
puhumassa sinulle, Minun Rakkaani. Minä tarkoitan sitä koko Minun Sydämestäni. Minulla on 
tarkoitus kaataa öljyä tämän lapsen päälle, kun aika tulee, koska hän on ollut keskeinen, kääntämässä 
muita pois Minun luotani ja pois sinun luotasi.”  

( Clare ) Oi, Herra, pyydän, tee niin. Pyydän, Herra, hän on kaunis sielu. Minä rukoilen, että tyttö 
selviää Taivaaseennostoon.   

Jeesus jatkoi ja sanoi… ”Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen nähnyt sinun investoivan uskoa 
häneen… Jatka Minun apuun itkemistä. Seiso Minun kanssani, Clare, seiso. Muista, että Minä olen 
armollinen. Joskus lapsemme tekevät typeriä virheitä, koska he ovat yhä lapsia, eivätkä ajattele tai 
näe kuten aikuiset – vaan näkevät maailman kuin purkin täynnä karkkeja, kaikki erilaisina ja 
houkuttelevina. He eivät näe sokeita pisteitään ja tietysti vihollinen pitää heidät sokeutettuina 
totuudelle. Hänen elämässään on ollut totuuden hetkiä, missä hän on harkinnut niitä asioita. Hänellä 
on mahdollisuus, jatka rukoilemista.”  

”Mutta lopuille Minun kypsille kristityilleni Minä sanon, harkitkaa tapojanne. Oletteko te todella 
eläneet Minulle ja vastanneet Minun kutsuuni, vai oletteko pitäneet parempana lohdutuksianne? 
Arvostatteko te Minua tarpeeksi kuollaksenne Minun puolestani, vai tuletteko te jatkamaan kävelyä 
poispäin ja suojelemaan heitä? Teille tulee aika, jolloin teidät pakotetaan pois aidalta. Tietäkää, että 
tämä aika on ovella ja teidän ikuisuutenne on kyseessä.”  

”Luuletteko, että kristittynä oleminen nimellisesti tulee pelastamaan teidät Helvetistä? Pyydän, 
ajatelkaa uudelleen. Jumalaa ei tulla pilkkaamaan. Minun kustannuksellani ei huvitella. Joko te olette 
kuumia tai kylmiä. Uskossaan haaleat tulevat menemään tulen läpi ja pelastumaan vain tukeutumalla 
Minuun, yli heidän lapsiensa, perheittensä, työpaikkojensa ja jopa elämiensä.”  

”Ne, joiden puolesta Morsiamet ovat rukoilleet – heille tullaan antamaan mahdollisuus tulla 
vaikutetuiksi ytimiä myöten ja katumaan koko sydämistään ja Minä tulen ottamaan heidät 
Taivaaseennostossa. Ne, jotka hukkaavat tämän armon, voi teitä: teidät tullaan jättämään jälkeen, 
kohtaamaan tuli. Eivät kaikki tule saamaan samoja palkkioita Taivaassa, kaikki eivät tule loikomaan 



kartanoissa. Jotkut teistä tulevat olemaan onnekkaita saamaan hökkelin ulkolaidoilta. Silti, te tulette 
olemaan onnellisia, koska te tulette tuntemaan oikeuden ja hyväksymään osanne suurella 
kiitollisuudella.”   

”Siispä Minä toivon, että tämä selventää paljon teille ja kaikille Minun rakkailleni. Minä en toivo 
kenenkään jäävän jälkeen kärsimään Koettelemusten Aikaa. Mutta ne, jotka eivät kadu sillä hetkellä, 
heidän luonaan Minä tulen käymään armon kanssa. Koettelemusten Ajan läpi eläminen ja ehkä 
marttyyrius tulee olemaan teidän ainoa mahdollisuutenne ikuiseen autuaallisuuteen Taivaassa Minun 
kanssani.”  

”Mutta teille Minä myös sanon: älkää koskaan epäilkö Minun läsnäoloani ja Minun innokkuuttani 
antaa teille anteeksi. Minä olen aina teidän kanssanne, odottaen sitä hetkeä, kun te tulette näkemään 
tilanne vakavuuden ja kääntymään Minun puoleeni koko sydämestänne.” 


