819. Jeesus sanoo… Tämä ei ole Taivaaseennoston Harjoitus,
tällä Kertaa on tosi Kyseessä, olkaa varustautuneita
TÄMÄ EI OLE TAIVAASEENNOSTON HARJOITUS… TÄMÄ ON AITOA, OLKAA VARUSTAUTUNEITA
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Marraskuuta, 2020.
( Clare ) Minun Rakkaat Sydänasukkaat, tämä on Taivaaseennosto hälytys! Minun Äitini on yrittänyt
saada minun huomiotani, joka kerran, kun käännyn ympäri, ainakin kolmena päivänä viikossa ja
viidestä seisemään kertaan viimeisen puolentoista päivän aikana. Hänen kuolemastaan asti on ollut
merkki häneltä, että numerot 711 ilmestyvät. Joko kelloon tai johonkin, mitä olen äänittämässä. Se on
hänen syntymäpäivänsä. Ja eilen illalla Ezekiel sai sen myös ja me katsoimme toisiamme ja hän sanoi…
”Äiti, mistä on kyse?” Ja tunsin hengessäni, että asia koski Taivaaseennostoa.
Sitten Ezekiel kuuli hänen sanovan… ”Hän on tulossa. Herra on tulossa, valmistelkaa itsenne.” Ja
myöhemmin sinä aamuna hän puhui jälleen Ezekielille… ”Minä teen sinulle vain sen, mitä sinä teit
minulle. Minä autan sinua olemaan valmiina.” Koska Ezekiel auttoi paljon äitiäni siirtymään Herran
käsivarsille, kun äiti oli kuolemassa. Äiti myös sanoi… ”Sinä teit minulle saman, ennen kuin menin, sinä
valmistelit minua menemään, minä teen vastapalveluksen.” Ja se on totta, te voitte lukea sen
selostuksen Morsiamen Kronikoiden esipuheesta. Vai, menin sanattomaksi.
Siispä aloin rukoilemaan, lisää aikaa, lisää armoa. Ja Herra keskeytti minut…
( Jeesus ) ”Haluatko sitä todella?”
( Clare ) Ja minä ajattelin… ”Oi ei, ei se todella ole, olen lopen uupunut.” Ja vastasin Hänelle… ”Oi
Herra, sinä tunnet minun sydämeni, olen epäonnistunut niin monella alueella. Olen tuhlannut elämäni
itseeni, olen yhä itsekäs ja vielä pahempaa, en ole saanut tehtyä yhtään enemmän musiikkia. Minun
sydämeni on murskana epäoikeudenmukaisuuksien, laiskuuden ja uskon puutteen vuoksi.”
( Jeesus ) ”Saat anteeksi. Ei enää aikaa suruun, Minä olen pessyt sinun laskusi puhtaaksi, pyydän, yritä
pitää se sellaisena vielä hieman pidempään. Muuten, olenko minä kertonut sinulle, kuinka ylpeä minä
olen sinusta, kun olet laittanut syrjään musiikin, hoitaaksesi toisten todellisia tarpeita? Ei, luulenpa
että Minä en ole tai sinä et murehtisi ja itkisi juuri nyt.”
( Clare ) Ja se oli totta, itkin koko tämän ajan.
( Jeesus ) ”Clare, sinulla ei ole aavistustakaan voimista, jotka ovat asettuneet sinua vastaan,
pakottaakseen sinut lopettamaan. Saanko Minä sanoa, on aikamoinen saavutus, ettet ole lopettanut.”
( Clare ) Minä olen kaiken sen velkaa Sinun armollesi ja Sinun Äitisi esirukoukselle.
( Jeesus ) ”Joka tapauksessa, Minä näen sinun istuvan pitkänä satulassa, ei kumarassa kuin väsynyt
vanha nainen, puolikuolleena. Lakkaa näkemästä itsesi sillä tavoin. Sinä olet nuori ja vireä Minun
silmissäni. Minä antaisin mitä tahansa nähdäkseni hymyn noilla kasvoilla juuri nyt. Minä tiedän, kuinka
sinä tunnet, Minä tiedän sen hyvin, Minä elän sisälläsi, Minun Rakkaani. Minä itken, kun sinä itket,
mutta Minä itken, koska sinä et vain tiedä, kuinka ihmeellisen uskollinen sinä olet ollut.”
( Clare ) Herra, en ole koskaan koko elämässäni ollut muuta kuin B-oppilas.
( Jeesus ) ”Kun aloitit, kaikki ei ollut sinulla A:ta. Otit aikamoisen iskun nuoruusvuosinasi ja Saatanalla
on ollut silmänsä sinussa koko ajan. Se, mitä olisi voinut olla, on merkityksetöntä nyt. Se, mitä itse
asiassa on todellista, sillä on merkitystä. Ja sinä olet käyttänyt hyvin sen pienen käden, mikä sinulle
jaettiin. Ongelmasi on, että haluluontosi aina näkee, mitä olisi voinut olla, mutta sinulla ei ole

työkaluja saada sitä tapahtumaan. Mutta sinä saat ne, kun viisastut iän myötä ja siksi teet kaiken, mitä
voit. Minä kerron sinulle, missä lankeat ja sinun tarvitsee katua ja sinä kadut. Katsohan, Minulla on
paljon, mistä olla ylpeä sinusta.”
”Nyt, Minä haluan kertoa teille Sydänasukkaat aivan saman asian. Minun rakkaat, joukossanne on
heitä, jotka ovat todella antaneet kaikkensa, niin paljon kuin Minun armoni on seurannut teitä. On
muita, jotka halusivat, mutta eivät koskaan aivan kyenneet. Mutta Minä sanon teille, anteeksiannon
aika on käsillä. Minä näen heikkoutenne ja sen, kuinka te olette antaneet periksi lihanne paineen alla
ja lihan takana olevien demonien paineen alla. Monet, monet, monet teistä ovat kärsineet
uskomattomia takaiskuja, mutta te olette kokoontuneet yhteen, aina uskoen Minuun ja siihen, mitä
Minä olen luvannut teille. Se yksin on Taivaan ilojen arvoista Minulle.”
”Mutta vaikka te putoaisittekin niiden kategoriaan, jotka antoivat periksi lihalleen äärimmäisen
heikkouden hetkinä, te ette näe äärimmäisiä, viholliselta tulleita paineita, joiden alla te olette olleet.
Siispä, Minä haluan teidän lopettavan, juuri nyt, lopettavan itsenne tuomitsemisen.”
”Katumus on asianmukaista niistä erehdyksistä, siispä viritelkää sydämenne, muistelkaa mieliin
tunnustamattomat synnit. Kerrat, jolloin te ette tehneet oikein. Kerrat, jolloin annoitte periksi lihan ja
vihollisen vaatimuksille. Poistakaa se järjestelmästänne. Tulkaa Minun luokseni ja kertokaa Minulle,
pyytäkää anteeksiantoa ja se on teidän. Mutta kun tulette, tuokaa koko totuus, älkääkä jättäkö mitään
ulkopuolelle, mikä tulee mieleen. Antakaa Minun pestä teidät puhtaaksi kuin lumi, Minun aivan
omalla Verelläni ja laittakaa nämä asiat pois mielistänne.”
”Kun olette tehneet sen, tehkää vakaa muutoksen aikomus lopettaa toistamasta niitä syntejä ja
pitäkää itsenne hyvin, hyvin puhtaina. Sillä Minä olen tulossa. Tehkää kaikki voitavanne
rakastaaksenne ja palvellaksenne muita. Pitäkää öljy palamassa lampuissanne, rakkauden öljy Minua
ja veljeänne ja sisartanne varten. Käyttäkää jokainen tilaisuus kieltää itsenne muiden puolesta, koska
te olette saapumassa loppusuoralle. Minä hetkenä hyvänsä, Minä tulen hakemaan teitä. Olkaa
valmistautuneita, olkaa valmistautuneita, olkaa valmistautuneita, PYYDÄN, olkaa valmistautuneita,
Älkää salliko minkään armeliaisuuden ja uhrautuvaisuuden tilaisuuden mennä ohitsenne. Käyttäkää
jokainen mahdollisuus, jokainen hetki antaa itsestänne. Pitäkää Minut mielessänne kaikissa
toimissanne ja unohtakaa itsenne.”
”Nyt Minä haluan teidän tietävän, että Minä tunnistan suuren uupumuksen, jonka alaisina te
aherratte. Kyllä, Minä tunnistan ja Minä ymmärrän, mutta Minä olen yhä tässä teitä varten, Minun
voimani kanssa auttaakseni teitä heikkouden hetkenä, siispä ottakaa luja ote Minun kädestäni,
älkääkä päästäkö irti. Älkää päästäkö irti, edes sekunniksikaan, pitäkää tiukasti Minun kädestäni ja
Minun tavoistani. Jos te lankeaisitte hetken heikkoudessa, tunnustakaa välittömästi ja Minä tulen
antamaan teille anteeksi ja uudistamaan teidät uudella päättäväisyydellä. Teidän ei tarvitse odottaa
paljon kauempaa, rakkaat, aika lähestyy. Se tulee pian.”
”Mutta enemmän kuin mitään muuta, Minä haluan teidän kaikkien tietävän, että Minä olen nähnyt
teidän kamppailunne ja Minä olen kiittänyt Minun Isääni Taivaassa ylen määrin teistä ja tavasta, jolla
te olette kamppailleet, jopa silloin, kun pimeys, hämmennys, petos ja suru ovat ympäröineet teitä.
Minä olen kiittänyt Häntä kaikista niistä kerroista, jolloin te olette tehneet sen, mikä oli oikein, jopa
kun te olisitte halunneet paeta toiseen suuntaan ja tehdä sen, mikä oli väärin. Te ette antaneet periksi
ja Taivaassa se on yksi kaikkein suurimmista hyveistä.”
”Tämä ei ole Taivaaseennoston harjoitus, tällä kertaa on tosi kyseessä, siispä tehkää, mitä voitte tässä
hetkessä, tehkää se, mitä voitte, kun vielä olette täällä. Minä tulen olemaan kanssanne kaikessa ja
lopussa te tulette olemaan aika järkyttyneitä kaikesta, mitä te saitte aikaan Minun armoni avulla.

Taivaasta te tulette näkemään selvästi vastustuksen joukkueen kokoonpanon, mitä olette kohdanneet
elämienne kriittisinä aikoina. Te tulette näkemään hedelmän, jota kannoitte ja seuraamukset kaikesta
kyntämisestänne, kylvämisestänne ja kastelemisestanne.”
”Minä olen pitänyt tämän omana tietonani teiltä toistaiseksi, niin, että te jatkaisitte työskentelemistä
kovasti Minun puolestani, mutta Taivaassa te tulette näkemään sen kaiken.”
( Clare ) Jeesus, tulemmeko me myös näkemään pahan, mitä olemme tehneet?
( Jeesus ) ”Te olette nähneet pahan, te olette katuneet, ne asiat ovat poispyyhityt. Asiat, joiden ette
oivaltaneet olevan väärin, joita ette katuneet, kyllä, te tulette näkemään ne asiat runsaan armon ja
anteeksiannon suojaamana. Jälleen teidät tullaan pesemään puhtaiksi. Mutta se, mitä Minä haluan
painottaa teille nyt, on, että te olette tehneet hyvin ja teillä tulee olemaan paljon riemuittavaa, kun te
näette tasot, joille te olette nousseet, sen avulla mitä teille on annettu tässä elämässä.”
”Se, mitä Minä haluan saada teidät ymmärtämään, on, että te olette tehneet paljon paremmin, kuin
mitä te tunnette tehneenne ja tulee olemaan suuri riemuitsemisen ja palkinnon päivä. Niille, jotka
otetaan Taivaaseennostossa, ei tule olemaan kiirastulta, tämä tulee olemaan suuren anteeksiannon
riemujuhlan päivä. Taivaassa teidät tullaan varustamaan kaikilla armoilla, joita olette koskaan
kaivanneet, eikä teillä tule olemaan vastustusta viholliselta. Sitten siinä hetkessä, kun te oivallatte,
että ei ole enää murskaavaa vastustusta, sellaista, jonka kanssa olette tottuneet kulkemaan, päivä
päivän ja päivän jälkeen, sillä hetkellä te tulette näkemään vilauksen siitä, mistä te selviydyitte tällä
Maapallolla ja se tulee tuomaan teille rajattomasti iloa.”
”Tulkaa nyt, Minun Morsiameni, Minä olen odotushuoneessa, valmiina ottamaan teidät Itselleni.
Pankaa pois kyyneleenne, kun olette todella tutkineet omaatuntoanne, pankaa pois murehtimisenne,
surunne ja valmistelkaa sydämenne iloa varten, joka on niin runsasta, että itse sydämenne täytyy
laajeta pitääkseen sen kaiken sisällään. Riemuitkaa! Vapautuksenne aika on käsillä!”

