
39. SUURI HERÄTYS TULEE TAIVAASEENNOSTON JÄLKEEN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Huhtikuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ” Minä tiedän, että te olette peloissanne, Minä tiedän mitä te tunnette. ” 

( Clare ) Minä olen niin pahoillani, Herra. 

” Mistä? Kyselemisestä, että enkö Minä kenties ollutkaan puhumassa sinulle herätyksestä, 

uudelleensyntymisestä? Anna Minun asettaa sydämesi rauhaan. Herätystä ei tule ennen kuin 

teidät on otettu Taivaaseennostossa. Kyllä, sitten herätys kuin ikinä ennen puhkeaa ilmoille, ja 

Minä vuodatan Henkeäni ilmoille. ”  

( Clare ) Mutta sinähän vasta siirsit Sinun henkesi? 

( Jeesus ) ” Kuinka Minun Ihmiseni tulevat kääntymään ilman Häntä? Eikö olekin kirjoitettu, että 

hän tuomitsee synnin? ” Ja kun Hän tulee, niin Hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja 

vanhurskauden ja tuomion: synnin, koska he eivät usko Minuun; vanhurskauden, koska Minä 

menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe; ( Johanneksen evankeliumi 16 ). Ja tuomion, koska 

maailma on saamaisillaan tuomion. ” 

” Siis näetkö, Hän tulee olemaan läsnä Suuressa Herätyksessä. Katsohan Rakkaani, herätykseen on 

tarvetta, mutta se on todella laimeaa, ennen kuin ihmiset pakotetaan näkemään, että heidän 

tiensä on ollut kuolemaksi, erityisesti Minun Ihmiseni ja Sinun Ihmisesi, sillä sinulle on välittynyt 

juutalaista verta äitisi sukulinjasta. Se pidettiin hyvin piilotettuna vainon vuoksi. Mutta joka 

tapauksessa sinä olet juutalainen. ” 

( Clare ) Todellako?  

( Jeesus ) ” Kyllä, todella. Ja Minä sanon, että monella on juutalaista verta ja eivät tiedä sitä. Mutta 

Minä olen kertonut sinulle, että kaikki ihmiset näkevät Minun tulevan Taivaan pilvistä. Kaikki 

ihmiset tarkoittaa kaikkia ihmisiä, sitä ei piiloteta. Ei, Minä olen tarkoittanut, että Minun Ihmiseni 

itkisivät sitä, että ovat torjuneet Minut, eikö sanotakin, ” Kaikki maailman heimot surevat? ” 

” Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he 

näkevät Ihmisen Pojan tulevan Taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. ” 

Matteuksen evankeliumi 24:30.  

( Clare ) Herra, monet sanovat, että se on Sinun Toisesta Tulemisestasi? 

( Jeesus ) ” Ja kuitenkin on totta, että kirkkoa ei mainita tietyn kohdan jälkeen Ilmestyskirjassa, 

mutta Ilmestyskirjan 1. luvussa, kun Johannes tervehtii Seitsemää Kirkkoa… ” Ja tehnyt meidät 

kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, Hänelle kunnia ja voima iänkaikkisesti! Amen. 

KATSO, HÄN TULEE PILVISSÄ, ja kaikki silmät saavat nähdä, niidenkin, jotka Hänet lävistivät, ja 

kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevatHänen tullessansa. Totisesti. Amen. ” Minä olen A ja O ” 

sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias. ” Ilmestyskirja 1:6-8 

 ” Ja tämä kirja on kirjoitettu aikajärjestyksessä. Se on Minun tarkoituksellinen aikomukseni, että 

Minun Ihmiseni tietävät Kuka MINÄ OLEN, ilman tätä tietoa he eivät pysty katumaan. Kun he 

näkevät Minut, se iskee heitä luihin ja ytimiin, he ovat tunnonvaivoissa synnillisesti Minut 

torjuttuaan. ” 

( Clare ) Herra, Sinä tiedät, että olen kamppaillut Matteuksen evankeliumin asioiden 

aikajärjestyksen kanssa. 



( Jeesus ) ” Minä tiedän, että sinä olet käsittänyt väärin asioiden järjestyksen. Temppeliä ei tulla 

rakentamaan, ennen kuin sinä olet mennyt. ” 

” Clare, Minä haluan sinun tyytyvän tähän, Minut tullaan näkemään Taivaaseennoston aikana, 

Minä en astu jalallani Maapallolle, mutta Minut tullaan näkemään, Minun Ihmiseni tulevat 

itkemään ja suremaan, koska ovat torjuneet Minut, heidät tullaan jättämään jälkeen, kun 

vääräuskoiset, ei-juutalaiset, otetaan Taivaaseen, sitten Helvetti on irrallaan Maapallolla, se on 

Koettelemusten Ajan alku. Minä vakuutan sinulle, Saatana ei hukkaa yhtään aikaa pannakseen 

toimeen Hänen pahat juonensa ja tuoden antiKristuksen valtaan. ”  

” Maapallo tulee hoipertelemaan kuin juopunut. Ei vain se, että kiihdyttäjä järkyttää 

mangneettista järjestystä maapallon navoilla, vaan se väistämättömästi vaikuttaa planeettoihin 

yhdessä pian lähestyvän Nibirun ja asteroidien kanssa. Enkö sanonutkin, että KOKO HELVETTI 

pääsee valloilleen. On tarkoitettu, että kaikki nämä tapahtuvat lähekkäin, tämän maailman tuomio 

tapahtuu suurella kiihkolla. ”  

” Niin paljon kuin rakastankin heitä, Juutalainen Kansa ei ole millään muotoa viaton ahneuteen ja 

manipulointiin, heidän tuomionsa täyttää kaksi päämäärää, Minun torjumiseni ja heidän 

manipulointinsa liike-elämän sopimuksissa, huolettomasti hylättyään Minun heidän kanssaan 

tekemäni liiton ja että heidän tulisi olla vastuussa tämän maailman olentojen verestä. Tässä 

asiassa he ovat syyllisiä, erittäin syyllisiä. Tämä on toinen syy, miksi he ovat tässä tuomittavana, 

heidän täytyy maata petaamassaan sängyssä. OK, olemmeko ”me” nyt valmiit? ” 

 ( Clare ) Ummmm. Minä luulen niin, mutta minun täytyy lukea tämä kaikki uudelleen, Tiedäthän 

kuinka minun laitani on, en aina ymmärrä sitä ihan heti.  

 ( Jeesus ) ” Ainakin ymmärrät sen, Minun Rakkaani. ” 

 ( Clare ) No niin, sen minä olen velkaa Sinulle, aivan kuten olen velkaa Sinulle kaikesta muustakin, 

myös. Ei vaikuta, että olisi mitään erityisiä merkkejä Taivaaseennostosta paitsi mitä Sinä olet 

kertonut minulle Miamista.  

 ( Jeesus ) ” Miami ei yhtään eroa kolmannesta maailmansodasta, sodista ja sodan huhuista. Koska 

tieto lisääntyy, aiheutettu vahinko lisääntyy ja on hämmentävämpää, eksyttävämpää ja 

tuhoavampaa kuin koskaan aikaisemmin, ja siitä syystä se tapahtuu hetkellä, jolloin Minua vähiten 

odotetaan. Katsohan, kaikki ne kuut ja juhlat, silloin Minua odotetaan. Sen pitäisi soittaa 

hälytyskelloja, ettei se voi olla juhlapäivänä, koska te odotatte Minua. Eikö sanotakin, että kun 

Minua VÄHITEN odotetaan, Minä tulen? Se oli vihje. ” 

( Clare ) OK, no niin, nyt se on ristiriidassa sen kanssa, mitä ihmiset sanovat sovituista ajoista. 

( Jeesus ) ” Anteeksi ” 

( Clare ) Voi Herra, Sinä todellakin olet Hallitsija.  

( Jeesus ) ” Minä todellakin tulen tekemään asioita sovittuina aikoina, mutta Minä katsoin 

oikeudekseni erottaa niistä asioista Taivaaseennoston, siis miksi katselet sovittuja aikoja? ”  

( Clare ) Ummmm, arvelen, että koska se käy järkeen.  

( Jeesus ) ” Täsmälleen. Ja Minä jo päättelin, että se ei kävisi järkeen. Siispä rentoudu ja lakkaa 

yrittämästä arvata mitä Minä aion tehdä. Minä jo annoin sinulle erittäin vakaan osoittimen, tyydy 

siihen Clare. Pyydän, älä kylvä sekaannusta, pidä kiinni siitä mitä annoin sinulle vuosia, vuosia 

sitten. Tyydy siihen. Lakkaa etsimästä arvausta mikä käy kaikkein eniten järkeen. Te kaikki 



väsytätte itsenne yrittämällä ratkaista tämän asian käyttämällä tähtiä ja kuuta ja sovittuja aikoja 

luotilankananne. ” 

( Clare ) Voi Herra… 

( Jeesus ) ” Sinä et ole väärä profeetta, Minä pidän siitä miksi sinä itseäsi kutsut, Minun 

Morsiameni, ja eikö sulhanen luottaisi Naiselleen Hänen salaisuuksiaan? Tule tänne Minun 

Rakkaani, Minä haluan suudella sinua ja pidellä sinua ja vapauttaa sinut haluttomuudestasi. Voi 

milloin Minun Rakkaani sinä tulet luottamaan Minuun 100% ajasta. ” 

” No niin, Minä haluan sinun lukevan tämän uudelleen, ja omaksuvan sen syvällisesti. Tulee 

olemaan monia, jotka ovat kanssasi eri mieltä Minun näkemisestäni Taivaaseennostossa. Älä anna 

sen pelotella itseäsi. Muista, että sinä elät miellyttääksesi Minua, et sitä mitä enemmän opiskelleet 

ja älykkäämmät ajattelevat. Pidä asia yksinkertaisena, luota Minuun, älä nukuta itseäsi 

opiskelemalla Pyhiä Kirjoituksia. En koskaan luonut sinua tulemaan tiedemieheksi. Olen luonut 

sinut Rakastamaan. Sen olisi pitänyt olla sinulle selvää jo aikoja sitten. ” 

( Clare ) No niin, Minä rakastan ajatusta paneutua syvällisesti tutkimaan Raamatun Herraa. Tämä 

on jotakin, mitä todella odotan, että ymmärrän nämä asiat Taivaassa.  

( Jeesus ) ” Kyllä, Taivaassa se tulee olemaan turvallista. Mutta maapallolla, tieto ylpistää, mutta 

armeliaisuus ylentää. Toisin sanoen, olet paremmassa turvassa, pienenä, oppimattomana ja 

riippuvaisena Minusta ymmärtääksesi asioita. Minä voin aikanaan välittää sinulle vähäistä tietoa, 

että sitä ei voida mitata ihmisten standardeilla, syvintä ymmärtämystä kaikkein 

monimutkaisimmista totuuksista. Siinä missä voisit käyttää kolmekymmentä vuotta heprean ja 

aramean opintoihin ja silti sinulta puuttuisi ymmärtämystä. Joten, luota Minuun, älä nojaa omaan 

ymmärtämykseesi, ja Minä ohjaan sinun ymmärryksen polkujasi. ”   

” Minun siunaukseni on kaikkien teidän päällänne, Minun Morsiameni, jotka olette valinneet 

yksinkertaisen Rakkauden tien. ” 


