
255. MITÄ TÄYTYY TAPAHTUA, ON HIRVITTÄVÄÄ…  

MUTTA ENNALLISTAMINEN TULEE 

Jeesus sanoo… Mitä täytyy tapahtua on hirvittävää, mutta ennallistaminen tulee! Pitäkää Silmänne 

Rannikolla  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Helmikuuta, 2016. 

( Clare ) Herra on luonamme, Sydänasukkaat. Ja hänen sydämensä on neuvomassa meitä, mitä 

meillä on odotettavissa. 

Olen pohtinut paljon sitä, mitä Herra on sanonut, ja tuhoa, joka ilmaantuu Maapallolle, ja mitä 

Ilmestyskirjassa on kirjoitettu. Ja se on saanut sydämeni sairaaksi. ja Herra osoitti sen tänä iltana. 

Me aloimme tanssimaan, ja minä olin pukeutunut mustiin – molemmat olimme pukeutuneet 

mustiin, mikä yleensä on suremisen merkki, kun Herra sallii sen, sallii minun nähdä itseni mustissa. 

Ja sanoin, ” Voi, Herra, minä en pysty katsomaan, mitä on tulossa. Carol on rukoillut lakkaamatta 

jatkuvissa kivuissa, itkien ja itkien. Herra, anna minulle anteeksi. Olen juuttunut pelkoon, mitä 

koko Maapallolle on tulossa. Etkö voi antaa minulle jotain turruttavaa ainetta? Minun sydämeni 

tuntuu jähmettyneen pelosta. ”  

Jeesus vastasi… ” Minä olen tässä. Pitele Minusta tiukasti kiinni. Olen sinun tukikohtasi. Hautaa 

pääsi Minun rintaani, kun sinun täytyy kestää tilanne. Minä tiedän mistä se kaikki johtuu. Minä 

jaan Minun murskaavan kipuni kanssasi, mutta vain niin pikkuriikkisinä pisaroina, ettei edes silmä 

pysty näkemään. ” 

” Kyllä, se minkä täytyy tapahtua, on hirvittävä asia – hirvittävä asia. Mutta tämä on jalostava tuli, 

jolla Minun täytyy valmistaa Minun Ihmiseni. Kaikkien täytyy kulkea läpi tämän tulen, jopa 

Maapallo kulkee sen läpi. Kuitenkaan, Minä en koskaan hylkää heitä. En koskaan. Kuljen joka ikisen 

vierellä, jopa niiden, jotka eivät kutsu Minua nimeltä. Minä kuljen heidän kanssaan toiveissa, että 

he viimein tunnustaisivat syntinsä ja tulisivat Minun tyköni täysin katuvina, valmiina aloittamaan 

uuden elämän. Vaikka se alkaisikin kehon fyysisellä kuolemalla – kyllä, jopa sillä. ” 

” Mitään ei voi verrata niiden kärsimyksiin, jotka ovat valinneet Pedon Merkin. Mitään tässä 

elämässä ei voi verrata heidän kärsimyksiin, ketkä vastaanottavat Pedon Merkin, ja Helvetin 

kidutuksiin, jotka sitä tulevat seuraamaan. ” 

( Clare ) Minulle tuli tunne katsoa Ilmestyskirjan 9.:nnestä luvusta… ” Viides enkeli puhalsi 

torveensa. Silloin minä näin, että taivaasta oli pudonnut maahan tähti. Sille annettiin syvyyden 

kuilun avain ja se avasi tuon syvyyteen vievän kuilun. Kuilusta nousi savua kuin suuresta uunista ja 

savu pimensi auringon ja ilman. Savusta levisi maan päälle heinäsirkkoja, ja niille annettiin sama 

valta kuin skorpioneilla maan päällä.   

Niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa kedon ruohoja eivätkä mitään muutakaan vihantaa 

eivätkä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole otsassaan Jumalan sinettiä. 

Heitäkään ne eivät saaneet tappaa, ainoastaan piinata viiden kuukauden ajan. Tuska, jonka ne 

tuottavat, on samanlainen kuin skorpionin piston tuottama. Sinä aikana ihmiset etsivät kuolemaa, 

mutta eivät löydä, he haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä. ” 

Ja sitten tuli mieleen toinen Pyhä Kirjoitus… Ja minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan 

niille seitsemälle enkelille: ” Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan 

päälle. Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle, ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita 

niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa. ” Ilmestyskirja 16. 



( Jeesus ) ” Puhu Minun Ihmisilleni Tyttäreni. Varoita uudelleen ja uudelleen heitä. Kaikkein tyhmin 

teko minkä he voivat tehdä on vastaanottaa se merkki. Kaikki mitä olen kirjoittanut Minun 

Sanassani profeettojen ja apostolien kautta, tulee todellakin tapahtumaan. Kun he heräävät sen 

todellisuuteen, siitä on lyhyt matka nähdä kuinka seuraavat seitsemän vuotta tulevat menemään, 

myös sen mitä tulee tapahtumaan heille, jotka hyväksyivät Merkin. Pyydän, Minun Lapseni. Älkää 

olko itsepäisiä kuin muulit. Pitäkää silmänne rannikolla. Pitäkää silmänne rannikolla. ” 

” Clare, kaikki epäpuhdas täytyy tuhota ennen kuin tulen hallitsemaan. Minä tulen pyyhkimään 

laatan puhtaaksi, niin sanotusti, ja palautan Maapallon Eedenin puhtauteen. Tämän täytyy 

tapahtua. Vanha täytyy tuhoutua ennen kuin uutta voidaan tuoda esiin. Ja vieläpä tuhat vuotta 

Koettelemusten Ajan jälkeen ihmiset tulevat puhumaan tästä samalla tavalla kuin he puhuvat 

Nooasta. Kyllä, Maapallo puhdistettiin, mutta ei täysin ennallistettu Nooan päivinä. Aivan kuten 

poltatte rikkaruohoja pellolta ennen kylvämistä, niin täytyy Minun polttaa ihmiskunnan 

rikkaruohot tehdäkseni tilaa uudelle elämälle. ” 

” Ihminen ei ole oppinut läksyään. Tämä toinen puhdistus saa aikaan paljon kohti kunnioittavaa 

Jumalan pelkoa. Minun hallintoni alussa, ilo tulee hallitsemaan ylivertaisesti. Mutta 

epäoikeudenmukaisuus tulee jälleen löytämään tiensä Maapallolle ja johtamaan toiseen 

Harmagedoniin. Se on lopullinen loppu tälle suvussa kulkevalle pahuudelle, joka on uinuvana 

ihmisen geneettisessä rakenteessa. Siihen on pitkä matka ylä- ja alamäkineen. Ja kuitenkin, monia 

loistokkaita tarinoita on kerrottavana. ”  

” Kestäkää, Minun pyhät Ihmiseni. Älkää uupuko loppuun. Loppu häämöttää, kun Taivas asustelee 

Maan päällä ja koko ihmiskunta tulee ylistämään Minua ja rauha hallitsee, jopa versoo itse 

maaperästä. Älkää surko. Pitäkää silmänne rannikolla. ” 

” Siihen asti muistakaa, että Minä olen lautan perässä, meloen sitä kohti iänkaikkista Kunniaa. ” 

( Clare ) Minä tunsin tarvetta katsoa Pyhistä Kirjoituksista… ” Ja minä kuulin valtaistuimen luota 

voimakkaan äänen, joka sanoi: ” Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän asuu heidän 

luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän 

silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä 

kaikki entinen on kadonnut. ” Valtaistuimella istuva lausui: ” Uudeksi minä teen kaiken. ” Hän 

sanoi: ” Kirjoita nämä sanat muistiin. Ne ovat luotettavat ja todet. ” Ilmestyskirja 21:3-5. 

Ja juuri kun lopettelin tämän äänitystä, Ezekiel oli ollut rukoilemassa ja oli kuullut tämän viestin. 

Hän tuli jakamaan jotain minun kanssani. 

Herra oli puhunut hänen kanssaan ja sanonut että tulee olemaan kolme selvästi erottettavaa 

vaihetta. Ensimmäinen tulisi olemaan Elpyminen, Uudistuminen. Kaikkien kasvien ja puiden 

elämän spontaani uusiutuminen. Toinen vaihe olisi Uudelleenrakentaminen, kuten Nehemialla. ” 

Ja he asettuivat työskentelemään kuin yksi sydän, Jeesus ohjaamassa. ” Ja kolmas vaihe, 

täydellinen Ennallistaminen. Ja jokainen ihminen tulee istumaan oman puunsa alla. Jälleen kerran 

tulemme kuulemaan ilon ja naurun ääniä, ja pienet lapset leikkivät kaduilla. ”  

Kaunis Toivon sana meille tänä iltana, teille, jotka olette täällä Koettelemusten Ajan läpi. Tämä on 

kaunis Toivon sana. Pitäkää siitä kiinni. Haudatkaa se syvälle sydämeenne. Ja älkää antako 

vihollisen varastaa sitä valheillaan. Herra siunaa teitä, Sydänasukkaat. 


