
347. Jeesus puhuu Taivaaseennoston Odottamisen Raskaudesta 

TAIVAASEENNOSTON ODOTTAMISEN RASKAUS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Heinäkuuta, 2016.  

( Clare ) Meidän Herramme Jeesuksen kallisarvoinen läsnäolo olkoon meidän lohdutuksemme, 
Sydänasukkaat.  

Ylistysajan jälkeen tänään, Herra lähestyi minua hyvin hellästi ja vilpittömästi. Katsoen minun silmiini, 
Hän aloitti… ”On ollut hieman rajua menoa, eikö olekin, Minun Morsiameni?”  

( Clare ) Kyllä, Herra… ja olen kutsunut Sinua tekemään sitä jatkuvasti, kuten Sinä hyvin tiedät – ja se 
on silti ollut vaikeaa.  

( Jeesus ) ”Se on pedon luonne, Minun Rakkaani. Jopa kun kutsut Minua tekemään asioita, silti on 
hinta maksettavana siitä, että on ollut Minun Rakkauteni kanavana ja kanavana sanoille, jotka on 
suunnattu meidän kallisarvoiselle perheellemme. Mutta sinä olet hyvin kokenut tällä alueella ja me 
pääsimme läpi siitä, emmekö päässeetkin?” Hän katsoi minuun surumielisesti.  

( Clare ) Otaksun niin. Hieman heikommassa kunnossa, mutta kyllä, tässä me olemme. Minun 
Jeesukseni, mitä on Sinun sydämelläsi tänään?  

Hän aloitti… ”Odottaminen. Odottamisen raskaus, kun näkee Minun Morsiamiani kohtaan 
hyökättävän niin monilla valheilla, epäilyksillä, hyökkäyksillä ja katsominen, kun heitä viivytetään 
siinä. Kyllä, Minä näen sydämenne, sillä teille se on tullut surun ja kivun pisteeseen asti. Minä olen 
pahoillani tästä, Clare, mutta Minä käytän sitä… tiedätkö, että Minä olisin koskaan pettänyt sinua?”  

( Clare ) No niin, on vielä täyttymättömiä toiveita, joita minä odotan, mutta oletan, että ne ovat 
meidän paluumme jälkeen… Ja toisissa asioissa Sinä olet ollut ihmeellisen uskollinen, minun täytyy 
luottaa Sinuun, Herra. Sinä olet saattanut loppuun niin monia muita ihmeitä. Jokainen päivä on uusi 
ihme, kun näen asioiden tapahtuvan henkilökohtaisessa elämässämme.  

Olen pahoillani, että tunnen tällä tavoin, Jeesus. Olen vain väsynyt. 

( Jeesus ) ”Kuin perhonen, jonka löysit… se oli loppuun käytetty, kulunut, sen siivet olivat 
harsuuntuneet ja se pystyi vaivoin liikuttamaan niitä enää. Mutta Minä uudistan sinua, Clare. Minä 
vedän sinut Minun rintaani vasten ja uudistan sinut, Suloinen Puoliso. Ja sinä tulet jatkamaan 
viimeiseen hetkeen asti… viimeiseen pisaraan asti. Tämä periksiantamattomuus on yksi sinun 
tuntomerkeistäsi, yksi lahjoista, joita Minä olen sinulle antanut. Useimmat olisivat luovuttaneet kauan 
aikaa sitten. Mutta sinä et ole antanut periksi.”  

”Minä näen tikarin sydämessäsi tämän odottamisen vuoksi. Minä näen sen, Minä tiedän sen, Minä 
tunnen sen sinussa. Älä oleta hetkeäkään, että Minä en ole kärsimässä, kuten sinä olet. Kyllä, Minä 
kärsin tästä ja jopa enemmän, kun näen Minun lapseni viimeistä kertaa, kun heidät viedään Helvettiin, 
heidän uppiniskaisen Minun kieltämiseni vuoksi. He joutuvat maanpakoon, eikä Minua koskaan enää 
lohduteta heidän naurunsa ilolla. Ei, nyt on katkeria katumisia, kirkumisia ja vaikeroimisia, joita Minä, 
Jumalana, en voi olla huomaamatta. Minun sydämessäni on kammio, jossa Helvetin äänet huutavat 
Minua apuun. Minä en voi paeta sitä. Se on Minun luomakuntani ja se on oi, niin kivuliasta, hermoja 
raastavaa ja pirstovaa. Mutta se on olemassa ja Minä olen siitä jatkuvasti tietoinen.”  

”Laita pääsi Minun olkapäälleni ja lepää tässä. Vain lepää muutaman hetken ajan.”  



”Clare, ei ole mitään sanottavaa, paitsi että Minä tunnen hyvin samalla tavoin. Minä jaan sinun 
murheesi, sinun odottamisesi, sinun loppuun uupumisesi, kaiken sen. Minä kannan sitä sinun kanssasi 
ja sinun puolestasi.” 

( Clare ) Kyllä, Herra pyydän, auta minua kantamaan tätä taakkaa. Pyydän, auta Minua. Kaipuu särkee 
minun sydämeni. Mutta minun älyni hiljentää sen, koska tiedän, kuinka korkeita panokset ovat. Minä 
tiedän olevani turta suunnattomalle muiden kärsimykselle, ympäri maailman.   

( Jeesus ) ”No niin, sinä ajattelet olevasi turta, mutta itse asiassa, paljon siitä, mitä sinä kannat, liittyy 
heidän taakkoihinsa. Minä olen jakanut tämän taakan sieluille maapallon ympäri, että toiset eivät 
kokonaan romahtaisi siihen. Toivon, että Minä voisin tehdä enemmän lievittääkseni tätä kipua, Minä 
toivon, että voisin. Siksi sinulla on koiranpentu ja kisuja ja seuraa ja jopa elämän kumppani, jakamassa 
näitä asioita. Minä en koskaan jättäisi sinua ilman jotakin lohdutusta.”  

”Sinä tulet löytämään lohtua Ristin Asemat-rukouksen meditoimisesta. Sinä tulet löytämään lohtua ja 
voimaa Minun kärsimyksestäni. Kyllä, sinä tulet löytämään. Jokainen tuntee tämän taakan, Clare. 
Tämä odottamisen taakka, tunnistavatpa he sen tai eivät. Se on sisäänrakennettu heidän 
jokapäiväisiin kokemuksiinsa. Jotkut ovat tietoisia siitä, että on olemassa jotakin hyvin laajaa heidän 
itsensä ulkopuolella, jota he kantavat. Heille se on vain varjo, jotakin aineetonta, joka liittyy myös 
aavistukseen, huoleen.”  

”Mutta nämä asioiden väliset vuorovaikutussuhteet ovat olleet osa heidän elämiään niin kauan, että 
ne eivät edes rajoitu viimeaikaisiin maailman tapahtumiin. Me olemme olleet lähellä ydinsotia monia, 
monia kertoja – liian monia kertoja laskettavaksi. Mutta Minun isäni ei antanut sanaa ja se vältettiin. 
Se, mihin te nyt otatte osaa, on jotakin, mitä kristityt ovat tunteneet 60- luvulta asti. Jos Minun Isäni 
olisi sallinut sen silloin, sinä ja Minä emme olisi yhdessä nyt… siispä sinä voit nähdä, kuinka 
viivästykset ovat vaikuttaneet niin moniin sieluihin.”   

( Clare ) Herra, mitä voin tehdä tuodakseni lievitystä niille, jotka kärsivät maanpaossa, jotka ovat 
odottamassa? Minä itse olen niin heikko ja veltto tässä vaiheessa, varmasti täytyy olla jotakin. 

Hän vastasi… ”Minä en voi kertoa sinulle, että pian, sinä tiedät sen jo. Sitä paitsi olet kuullut sen jo ja 
olet vielä täällä.”  

( Clare ) No niin, siinäpä se. Yksi visionääri sanoi, että se on 15-17 vuoden päässä. Onko nainen 
oikeassa?  

( Jeesus ) ”Ei, Clare. Hän ei ole oikeassa. Se ei voi mitenkään kestää niin kauan aikaa.”  

( Clare ) Anna minulle anteeksi, Herra, mutta jos et tiedä päivää tai hetkeä, kuinka Sinä voit sanoa sen 
varmuudella?  

( Jeesus ) ”Ajankohta. Ajankohta on paljon ohi parhaan ajankohdan ja se siksi, koska me yritämme 
välttää pahimmat kärsimykset, mitä ihmiskunta voi kuvitella. On olemassa asioita, jotka on laitettu 
käyntiin nyt, jotka tulevat lievittämään tapahtumia ja sallimaan, että useampi ja useampi jää henkiin 
ja jopa tullaan pelastamaan.”   

”Kuvittele hyvin pitkä pato, joka pidättelee kokonaista järveä, joka on täynnä kaikenlaisia epäpuhtaita 
asioita. Alajuoksulla on monia koteja, leikkikenttiä, kouluja; paikkoja, jotka ovat täynnä elämää. Ja 
pato vanhenee, sen pintaan tulee murtumia. Kun murtuma syntyy, sielu tulee ja laittaa sormensa 
siihen, pidätelläkseen tulvaa, joka varmasti tappaisi alavirran asukkaat.”  



”60-luvulta asti, pato on ollut valmiina antamaan periksi, mutta huolestuneet ja vastuulliset 
kansalaiset ovat tullet ja laittaneet sormensa reikiin, pidätellen sitä antamasta periksi. Monet ovat 
koonneet joukkoja estääkseen tuhon, mutta patoon syntyy murtumia ja aika on loppumassa. Nyt 
perustukset ovat antamassa periksi ja vesi alkaa vuotamaan heidän jaloilleen myöskin. Lika on 
muuttunut mudaksi ja se on liukasta ja huolimatta parhaista yrityksistä pitää vesi padossa, on 
olemassa kriittinen piste, jossa maaperä tulee antamaan periksi, eikä mitään muuta voida tehdä. Pato 
tulee pursumaan ja kaikki alavirrassa olevat tullaan huuhtelemaan pois.”  

”Siinä pisteessä me olemme juuri nyt. Vesi on tihkumassa alapuolelta, he, jotka pidättelevät 
murtumia, ovat menettämässä jalansijaansa, kun maaperä heidän allaan muuttuu liukkaaksi mudaksi. 
Joissakin paikoissa maaperä on vielä kuivaa. Mutta muissa kohdissa vesi alkaa muodostamaan puroja 
ja muuttamaan kaiken ympärillään olevan mudaksi.”  

”Jos tästä on minkäänlaiseksi lohdutukseksi sinulle, tämä on tilanne, missä me olemme nyt. 
Huolestuneet kansalaiset, rukoussoturit, ovat jatkaneet pidättelemistä, mutta pian ei tule olemaan 
mitään muuta, mitä he voisivat tehdä.”   

”Kun kriittinen piste saavutetaan, padossa tulee eri kohdissa olemaan murtumakohtia, jotka tulevat 
antamaan periksi ja loput tulevat perässä. Me olemme mutaisessa pisteessä nyt, ihmiset alkavat 
menettämään jalansijaansa, pieniä virtoja muodostuu, kun toisissa paikoissa, jotka olivat kuivia, vesi 
on tihkumassa pohjasta.”  

”Kerro Minun Ihmisilleni heidän pahasta päästämisensä tulee yhtäkkiä ja varoittamatta. Siksi Minä 
olen käyttänyt kaiken tämän ajan valmistellakseni sinua, niin että voit seisoa, kun muut romahtavat. 
Sinä et voi kuvitella muutoksia, jotka tulevat tapahtumaan, mutta sinä voit harjoittaa täyttä 
luottamusta Minuun ja Minä tulen auttamaan sinut läpi.”  

”Läheisyys Minun kanssani on avainasia. Minun ääneni tunteminen ja Minun toiveitteni totteleminen 
on avainasia. Tästä teidän pelastuksessanne on kyse: Minuun tukeutumisessa ja eteenne asetetun 
polun seuraamisessa. Minun Ihmiseni, Minä tiedän, että te olette kivuliaan lopen uupuneita 
odottamaan ja Minä näen, kuinka te olette uhranneet ja tukeneet Minua, kun me kokoamme niin 
monia kuin me voimme ja teidän uskollisuutenne tullaan suuresti palkitsemaan.”  

”Sillä aikana, olkaa uskollisia sille, mitä Minä olen nimittänyt teidät tekemään. Ja jos teillä ei ole 
nimitettyä työtä, menkää ja tehkää hyvää naapurillenne. Antakaa anteeksi muille, olkaa ystävällisiä 
vihamiehillenne, huolehtikaa ympärillänne olevista, niistä, jotka eivät voi huolehtia itsestään. 
Rukoilkaa heidän puolestaan. Ylistäkää ja tavoitelkaa syvempää suhdetta Minun kanssani. Minä en 
tule aiheuttamaan teille pettymystä ja palkkionne tulee olemaan suuri.”  

”Älkää antako periksi, Minun Kauniit ihmiseni. Älkää antako periksi.” 


