
1019. Taivaaseennosto Uutisia… Jeesus sanoo… Purkakaa Kassinne jälleen! 

TAMMIKUUN 19. 2023… TAIVAASEENNOSTO UUTISIA! JEESUS SANOO… PURKAKAA KASSINNE 

JÄLLEEN 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Tammikuun 19. 2023. 

(Clare) Herra siunaa teidät ja antaa teille vahvan halun olla Hänen täydellisessä tahdossaan, tietää 

totuus ja tehdä vain totuutta. Mutta juuri ennen kuin aloitin kirjoittamaan tätä viestiä, olin 

sulkemassa avointa ikkunaa iTunesissa (musiikin ja videoitten toistopalvelu), ja se oli mennyt 

videoon… ’Taivaaseennostoa lykätty viidellä Vuodella lisää.’ Antakaa kun kerron, etten halunnut 

kuulla sitä ollenkaan. Siispä, ajattelin itsekseni… ’Oi, se on vain yhteensattuma’, ja pyyhin sen pois 

mielestäni. Mutta se ei pyyhkiytynyt pois, se jäi ja vaivasi minua. Sitten kysyin Herralta… ’Herra, 

pyydän, kerro meille, mitä Sinulla on sydämelläsi tänään…’ 

(Jeesus) ”Näitkö viestin, mikä pomppasi esiin?” 

(Clare) Näin. 

(Jeesus) ”Älä ole huolissasi, ei tule olemaan toista viittä vuotta.” 

(Clare) Huh, kiitos Sinulle siitä! Olin melkein peloissani katsoa sitä. 

(Jeesus) ”Minä tiedän, Minä tiedän sinun reagointisi jo ennen kuin se tapahtuu.” 

(Clare) Tietenkin Sinä tiedät, suloinen Herra. 

(Jeesus) ”Oletko halukas kuuntelemaan? Vaikkei se ole linjassa sen kanssa, mitä olet 

odottamassa?” 

(Clare) Jeesus, Sinä voit saada minut haluamaan sitä… ’Herra, pyydän, auta minua kuulemaan sinut 

selvästi ja olemaan epäröimättä, kun en halua kuulla jotakin.’ 

(Jeesus) ”Te olette lopun aikojen yhteisö. Minä olen tuonut teidät kaikki yhteen, olemaan johtajia 

lopun aikoina. Teitä kaikkia valmennetaan olemaan johtavalla paikalla, kyvykkäinä suojelemaan 

Minun katrastani, kunnes Minä tulen takaisin vaatimaan heitä (Itselleni). On monia kohtalokkaiden 

tapahtumien käänteitä ja mutkia, mitkä tapahtuvat matkan varrella. Siksi sinun täytyy olla hyvin 

kärsivällinen ja juosta tämä kisa kestävyydellä. Tulee olemaan monia odottamattomia 

tapahtumien käänteitä, joita teidän täytyy olla valmistautuneita käsittelemään, siksi Minä olen 

asettanut sinut tähän oppimisen kouluun.” 

”Minun valittuni, teidän täytyy olla rikottuja omalle tahdollenne ja täysin noudattaa Minun 

tahtoani jokaisena hetkenä. Tämä vaatii aikaa ja ponnistusta, ja suurta määrää kärsivällisyyttä 

teidän osaltanne. Nämä armot virtaavat teihin ylhäältä, kun te mukaudutte ylistämään Minua. 

Tämä ei ole helppo kurssi, joka on ohi pian, teillä on vielä paljon opittavaa ja harjoittelemista 

virheettömässä tottelevaisuudessa. Siispä, Minä olen pyytämässä teitä sopeutumaan enemmän, 

älkääkä odottako helppoa pääsyä koettelemuksista, joita muu maailma käy läpi.” 

”On totta, että Minä en luonut teitä tulevaa vihaa varten, mutta Minä olin huolellinen kertomaan 

teille, että tässä maailmassa teillä tulee olemaan huolia, mutta olkaa hyvillä mielin, sillä Minä olen 

voittanut tämän maailman ja lisäksi Minä olen varustamassa teitä jatkuvasti tekemään aivan 

saman.” 

”Joillakin teillä on laukut pakattuina Taivaaseennostoa varten ja olette vain istumassa 

lentoasemalla odottamassa lentoanne, Minä olen pyytämässä teitä menemään kotiin, purkamaan 



laukkunne, kartoittamaan missä sielunne on ja sitten nostamaan ristinne ja ottamaan kiinni Minun 

tehtävästäni joka päivä. Pyhän Hengen Äiti Clarelle antama rukous on teitä kaikkia varten… ’Herra, 

pyydän, auta minua elämään vain Sinua varten tänä päivänä’.” 

”Tämä rukous, jos te vastaatte siihen ja asetatte sydämenne järjestykseen elääksenne sitä, tulee 

viemään teidät koko matkan pyhimykseksi. Ei ole mitään syytä, miksei kaikista teistä tässä 

yhteisössä tulisi pyhimyksiä.” 

”Te olette läpäisseet yhden suuren heittäytymisen, kun Saatana jatkaa ja yrittää kylvää vihanpitoa 

ja erillisyyttä täällä, te sivuutatte ne veljellisellä rakkaudella ja armeliaisuudella yli omien 

voimienne. Osa siitä, mitä Äiti Clare on ollut oppimassa, on kuinka rakastaa kärsimystä.” 

”Ensin tulee päätös olla elämättä itselleen, toisena tulevat koettelemukset ja kolmantena tulevat 

armot Taivaasta, viemään hänet läpi. Kulkien sen yli, Minä haluaisin hänen olevan iloinen kaikissa 

koettelemuksissa ja siihen me olemme menemässä. Loikatkaa pyhyyden junan kyytiin Minun 

kanssani ja Minä tulen viemään teidät sinne, minne te haluatte mennä ja te tulette täyttämään 

kaikki matkustajavaunut takananne, kun kuljette, sieluilla, jotka olivat eksyksissä, mutta ovat nyt 

pelastettuja.” 

”Teillä on hyvin pitkä jono tyhjiä matkustajavaunija takananne ja ne ovat vain odottamassa 

täytetyiksi tulemista. Minä tulen myös lisäämään yhteisöä, niin että jokaisella on aikaa erilaisiin 

kenttätöihin. Jollakin tulee olemaan internet kanavia, jotkut menevät sivuteille, toiset vierailevat 

sairaiden ja sisälle suljettujen luona, jotkut tulevat palvelemaan palvelijoita ja tukemaan yhteisöä 

rukouksella ja töillä.” 

”Älkää koskaan aliarvioiko voimaa, mikä teillä on yhteisön palvelijoina. Ei ole yhtäkään armoa tai 

kääntymystä, mikä tulee heidän ponnisteluistaan, mistä teiltä ei puuttuisi palkkiota. Toisin sanoen, 

epäitsekkään palvelunne vuoksi, etulinjassa olevia kohtaan, te tulette vastaanottamaan saman 

palkkion, kuin mitä he vastaanottavat ja jopa enemmän, tehden mahdolliseksi heille toimia sillä 

tasolla.” 

Se oli Hänen viestinsä loppu. Herra siunaa ja suojelee teidät kaikki, rakkaat. Amen. 


