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TAIVAASEENNOSTO ON HORISONTISSA & DONALD JA MELANIA TULLAAN OTTAMAAN 
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Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 17. Tammikuuta, 2021.  

( Jeesus ) ”No niin, Minä olen tässä ja valmiina puhumaan teille kaikille. Yhtenä päivänä, kun pyysin 
teitä harkitsemaan Taivaseennostoa, että se on horisontissa, Minä olin tosissani. Nyt on aika vaihtaa 
siitä, mitä te ajattelette tarvitsevanne, siihen, mitä te tiedätte toisten tulevan tarvitsemaan, kun te 
olette menneet. Varustakaa heitä, Clare.”  

( Clare ) Ja tässä minä haluan lisätä, Sisar Elisabeth on nähnyt unia ja Ezekiel myös ja ne koskevat 
Taivaaseennostoa ja Taivaaseennoston jälkeistä aikaa. Ezekeil näki unen ja hän näki Melania ja Donald 
Trumpin otetun ylös Taivaaseen. Vau. Useimmat profeetat ovat sanoneet, että hän tulee palvelemaan 
toiset neljä vuotta, mutta entä jos Taivaaseennosto keskeyttää sen?  

( Jeesus ) ”Kyllä, entä jos se tekee sen?”  

( Clare ) Herra, onko se totta?  

( Jeesus ) ”Kyllä, se on totta. Minä otan heidät molemmat. Kenelläkään teillä ei ole mitään käsitystä, 
miten nämä kaksi ovat kärsineet. Kun profeetat puhuivat hänen toisesta nelivuotiskaudestaan, he 
eivät olleet harkinneet, että Taivaaseennosto saattaisi tapahtua. Katsokaa Kiinaa, kun useammat ja 
useammat tulevat kristityiksi.”  

( Clare ) Tässä viimeisessä Taivaaseennosto unessa, jonka Sisar Elisabeth näki, useat ihmiset olivat 
rakennuksessa ja yhtäkkiä oli voimakas valkoisen valon välähdys ja minä olin mennyt, Veli Mike oli 
myös mennyt, mutta Sisar Elisabeth oli yhä siellä, melkein yksin. Tulevaisuutta koskevissa unissamme, 
tietyt ihmiset olivat yhä täällä Taivaaseennoston jälkeen. Se, mikä oli niin ihmeellistä, on että toisella 
valonvälähdyksellä Elisabethille suotiin taivaallista valoa ja voimaa. Hänen voitelunsa oli vahvaa. 
Toisella hetkellä Veli Leoon osui valonvälähdys ja myös hän muuttui. Herra, tuleeko tämä 
tapahtumaan kaikille, jotka jäävät jälkeen?  

( Jeesus ) ”Ei, Minun rakkaani, vain niille, joita Minä olen kutsunut paimentamaan jäljelle jääneitä.”  

( Clare ) Ja Sisar Elisabeth kuulee toistuvasti Herran sanovan… ”Ole uskollinen kuolemaan asti.”  

( Jeesus ) ”Kyllä, tulee olemaan marttyyreitä, kunniakkaita marttyyreitä. Mutta siihen saakka, Minä 
olen voitelemassa jäännöskirkkoa johtamaan.”  

( Clare ) Elisabeth sanoi, että sen valonvälähdyksen jälkeen, mikä muutti hänet, hän aukaisi oven ja 
vahva, ahdistava musta pilvi tuli hänen luokseen. Hän välittömästi puki päälleen haarniskan ja kohtasi 
pimeyden, joka sitten perääntyi.  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minun varusteluni on, että Lopun Ajan johtajille suodaan yliluonnollisia voimia ja 
haarniska on VÄLTTÄMÄTTÖMYYS.”  

”Kaikki te olette nyt katsomassa suunnitelmien toteutumista, jotka Yhden Maailman Hallitus on 
laatinut Ranskan Vallankumouksesta alkaen. Jokainen sukupolvi, joka oli osa tätä, omisti elämänsä 
saadakseen sen aikaan, vaikka he tiesivät, että he eivät koskaan näkisi sitä päivää. Juuri niin 
omistautuneita he olivat.”  



”Nyt on heidän aikansa, Clare, nyt vääryyden salaisuudet paljastuvat ja ottavat paikkansa historian 
saleissa. Vain vähäksi aikaa, sitten Minä tulen ja laitan lopun heille. Mutta teille on tärkeää ymmärtää 
aika, jossa te olette, niin että te ette tuhlaa aikaa asioihin, joilla ei ole mitään merkitystä 
lähitulevaisuudessa. Rukoilkaa myös vihollistenne puolesta, rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat 
teitä ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat presidenttiänne. Minä en toivo kenenkään 
menehtyvän ja Minä tarvitsen teidän rukoilevan heidän puolestaan.”  

”Minun ihmiseni, Minun Isäni on odottanut ja odottanut ja odottanut ja nyt sato on kypsää ja Hän 
laittaa sirpin siihen. Kyllä, ihmeellisiä asioita tulee tapahtumaan tänä aikana, mutta taistelu pahaa 
vastaan tulee olemaan erittäin vaikeaa. Mutta Minä olen varustanut ne, joiden täytyy jäädä taisteluun 
ja he tulevat suoriutumaan urhoollisesti. Ei ole kyse asioiden kulun kääntämisestä, koska Minä olen 
kirjoittanut, että paha tulee kukistamaan hyvän. Vaan pikemminkin on kyse siitä, että on Minun 
uskollinen todistajani aivan loppuun asti. Kuitenkin moni tulee näkemään Minun tulevan pilvissä ja 
riemuitsemaan, että heidät uskottiin olevan arvollisia katselemaan Minun paluutani.”  

”Minä haluan teidän kaikkien vahvistavan päättäväisyyttänne ja olevan valmiina. Pyydän, älkää 
ajatelko itseänne tänä aikana, ajatelkaa vain Minua ja jäännöstä ja sitä, mitä he tulevat tarvitsemaan. 
Tarpeeksi pian, teidät tullaan ottamaan ylös, vain palataksenne Minun kanssani myöhemmin, täysin 
uuteen maailmaan. Olkaa rohkeita, olkaa uskollisia, älkää tuhlatko aikaa, huolehtikaa muista, katukaa 
asioita elämässänne, milloin olette epäonnistuneet tai asioita, joita teidän olisi pitänyt tehdä, mutta 
ette tehneet. Katukaa näitä asioita, olkaa puhtaita Minun edessäni, koska te ette tiedä hetkeä, milloin 
Minä olen tulossa hakemaan teitä. Olkaa valmiina, Minun lapseni, olkaa valmiina.” 


