
667. TULE TAKAISIN LUOKSENI, NYT…  

MINÄ EN TIEDÄ MILLOIN ISÄ TULEE SANOMAAN TARPEEKSI 

Jeesus sanoo… Tule takaisin Minun luokseni, NYT!... Minä en tiedä, milloin Minun Isäni tulee 

sanomaan… ”TARPEEKSI”  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Joulukuuta, 2018. 

Jeesus aloitti… ” Niin monet ovat hylänneet Minut, Clare. Niin monet! He ovat täysin maailman 

lumoissa eivätkä näe ajan merkkejä. ”Elämä jatkuu,” he sanovat. ”Kuka tietää, ehkä meillä on vielä 

toiset 20 vuotta!” Mutta Minä sanon, EI. Teillä ei ole toista 20 vuotta. Laittakaa talonne 

järjestykseen. Haluatteko olla kanssani, kun Minä Taivaaseennostan Minun Morsiameni? Silloin 

olkaa Minun kanssani NYT TÄNÄ vuodenaikana. Älkää hylätkö Minua maailman tapojen vuoksi. ”  

” Ne, jotka makaavat sängyssä ja kärsivät, Minua lohduttaen, tulevat loistamaan kirkkaasti 

Taivaassa. Te katsotte heitä alentuen sanomalla, ”Voi raukkaa, tuollaista kärsimystä.” Mutta 

salaisesti sanoen ”Olen iloinen, että se en ole minä!” Jos te vain tietäisitte, mitä armon rikkauksia 

Minä suihkutan näille. Niin suurta armoa, että se saa teidät näyttämään rutiköyhältä ryysyissä. Ja 

tosiasiassa, mitä enemmän te nautitte maailman luksuksesta ja nautitte sen monista mielihyvän 

tuottavista asioista, sitä useampi räsykerros teitä pukee. Kuinka te voitte muuttaa tämän? 

Hylätkää nämä tyhjänpäiväiset asiat ja viettäkää tunteja laatuaikaa Minun kanssani. Laittakaa 

soimaan oleskelumusiikkia, sammuttakaa kaikki huomiota vievät asiat, ja tulkaa sisälle meidän 

Taivaalliseen kamariimme teidän sydämissänne. ”  

( Clare ) Vain sivuhuomautuksena tässä sanon. Jotkut teistä eivät tiedä mitä Sydänasukkaan rukous 

tai oleskelumusiikki on. Se on musiikkia, joka koskettaa sydäntänne. Se voi olla lauluja suoraan 

Jumalasta tai epäsuorasti Jumalasta. Mutta se koskettaa sydäntänne ja saa teidät haluamaan 

ylistää Häntä ja olla Hänen seurassaan. Se johtaa teidät olemaan Hänen seurassaan. Ja se mitä me 

teemme, on että meillä on valtava soittolista ja me laitamme sen satunnaistoistolle. Ja me 

luotamme, että Pyhä Henki tuo esille ne laulut, jotka puhuttelevat meitä tällä hetkellä 

sydämissämme. Puhuttelevat meidän tilannettamme tällä hetkellä. Ja se toimii! Minun täytyy 

kertoa, että se on aika ihmeellistä. Sitä todellakin oivaltaa ja ymmärtää Herraa laulujen kautta, 

mitkä Pyhä Henki valitsee kuultavaksemme. Siispä, se on oleskelumusiikkia. Ja Sydänasukkaan 

rukous on oleskelua, asumista Hänen kanssaan.  

( Jeesus ) ” Hylätkää ystävänne, huvituksenne, ajatusten pois kääntäjät, ostokset. Hylätkää jopa 

seurakuntanne kiireet ja imeyttäkää Minun Rakkauttani itseenne. ”   

” Ja vielä parempi – tulkaa Minun luokseni, haluten vain lohduttaa Minua – sillä maailman synnit 

ovat käsityksen ulkopuolella. Ne ovat tasolla, jota ei ole koskaan nähty historian aikana. Kun Nibiru 

lähestyy ja maanjäristyksistä tulee yhä yleisempiä, te tulette näkemään Maapallon reagoivan 

ihmiskuntaan, joka sitä asuttaa. Kyllä, te olette jo nähneet, kuinka Maapallo reagoi. Mutta se tulee 

yhä enemmän väkivaltaisemmaksi. Enemmän maanjäristyksiä, yhä värisyttävimpiä Maapallon 

syövereistä, sen takia mitä ihmiset tekevät toinen toisilleen Maapallon pinnalla. Ja elämä oli kerran 

niin täydellistä tällä planeetalla. Maapallo, koko Eeden, on tahrattu ja häpäisty synnillä. ” 

” Minä tarvitsen sinua, Minun Morsiameni. Minä tahdon sinun lohduttavan Minua. Kivut, joita 

kärsin, ovat sietämättömiä, ja Minä kärsin niitä yksin. Voi, mitä Minä antaisinkaan hellästä 

vilkaisusta Minun suuntaani tämän vuodenajan kiireiden keskellä! Voi, mitä Minä antaisinkaan 

Minun Morsiameni kosketuksesta poskelleni, pyyhkien pois veren, syljen, ja kyyneleet. Minä 

kaipaan sellaista hellyyttä teiltä, Minun siunattuni. Pyydän, pyydän, älkää unohtako Minua. ” 



” Ajat ovat hengenvaarallisia, ja Minä ihmettelen päivästä päivään, että salliiko Isä vielä yhden 

päivän kulua. Todellakin, Minä ihmettelen. Minä en voi ymmärtää Hänen armoaan, kun Hän 

pidättelee vihaansa. ”  

” Jotkut teistä sanovat Minulle, ” Mutta Sinä maksoit hinnan, kerralla. Ja nyt Sinä olet vapaa 

rististä. ” Ei, ei, kuinka erehtyneitä te olette! Kyllä, Minä maksoin hinnan ja avasin Taivaan portit 

teille, jotka kadutte. Mutta Minä jatkan sanoinkuvaamattomien kärsimysten kärsimistä, kun 

katson lapsia vastaan tehtyjä syntejä, vanhuksia, kansakuntia, jotka virkoihin valitut virkamiehet 

pettivät. Maapallon häpäiseminen, sivilisaatioiden, kansakuntien ja ympäristön tuho. ”  

” Luuletteko, että Minä olen kuuro lapsen itkulle. Lapsen, joka varastettiin ja pakotettiin seksiin? 

Luuletteko, että Minä en ole paikalla, kun se tapahtuu, ja että Minä en näe, Minä en tunne, Minä 

en kärsi lapsen kanssa? Luuletteko, että Minä en kuule avioliitossa tehtyjä petoksia, kirkoissa 

tehtyjä? Selkään puukotusta, mustasukkaisuutta, pelkoa ja alistamista? Luuletteko, että Minä olen 

sokea näille asioille? Luuletteko, että Minä en kuule nuorten epätoivoisia kutsuja. Heidän, joita on 

käytetty hyväksi ja väärinkäytetty perheissään. ”  

” Minä kuulen kaiken. Minä näen kaiken. Minä tunnen kaiken. Ja Rainbow (=Sateenkaari) oli 

oikeassa, kun hän pyysi teitä katumaan, sillä perheessänne on paljon syntiä. Hän huutaa teitä 

kääntymään Minun puoleeni. Hän on Minun lähettilääni teitä varten, tuoden teille varoituksen, 

jonka olette niin usein jättäneet huomiotta kirkossa ja Pyhissä Kirjoituksissa. Ja Minun Henkeni 

kuiskauksissa teidän sydämissänne. Hän puhuu totuuden teille, kuitenkin te olette niin täynnä 

itsekkyyttä, että te olette sokeita sille, mitä hän on puhunut teille suurien kärsimystensä keskeltä 

hänen puoleltaan. ” 

( Clare ) Tässä, Herra puhuu nuoresta naisesta, Sherenestä… Rainbowista, (=Sateenkaaresta). ( 

Hänen Englanninkielisen tarinansa linkki on videon alla). 

( Jeesus ) ” Ymmärrättekö, Minun Ihmiseni? Tämä lapsi on pelkkä hiekanjyvänen Maapallolla. Se, 

mitä hän huutaa teille, sitä Minä huudan miljoonille, jolla ei ole aavistustakaan, missä he ovat 

suhteessaan Minuun. Te olette siunattuja, kun hän on perheessänne. Ettekä te menetä häntä, jos 

päästätte hänet menemään. Hän kypsyy lisää ja lisää ja palvelee Minua. Hän tulee takaisin tavoilla, 

joita te ette koskaan pysty kuvittelemaan. Hänen pidättelemisensä, hänen lukitsemisensa vain 

sallii Paholaisen yhä enemmän lannistaa ja tuhota hänet, ja te tulisitte menettämään tämän sielun 

kauneuden, sen mitä hän olisi voinut olla, jos te olisitte myöntäneet hänelle sen vapauden, mitä 

hän teiltä pyytää. ”  

” Mutta Orjantappura Kruunu, kyyneleet Minun kasvoillani, ja tuore veri, joka tippuu piikeistä, ei 

tule yksin Rainbowin takia. Se tulee kaikkien teidän vuoksenne, jotka olette kovettaneet 

sydämenne ja olette menettämässä sielunne. Se on niiden välinpitämättömien vuoksi, jotka 

sanovat… ” Minulla on asiat hyvin. Minä rakennan toisen ladon, johon voin varastoida lisää 

tavaroita.” Kuitenkin taivaanrannassa tuho lähestyy. Kaaos lisääntyy kaupungeissanne. 

Moraalittomuus ja noituus juoksevat kaduillanne kuin jätevesi. ”  

” Minä olen antanut teille tulessa koetellun kullan perustan Minun Evankeliumeissani. Se mitä te 

olette rakentaneet tälle perustukselle, on vain puuta, heinää ja olkea, valmiina tuomion tulien 

kulutettavaksi. ” ( 1 Korinttolaiskirje 3:11-15 )  

 

 



” Siispä, Minä kerron teille, Minun rakkaat. Minä kaipaan teitä. Minä kaipaan teidän todellista 

ylistystä Minulle. Minä kaipaan teidän katumustanne ja itse-tutkiskeluanne nähdäksenne ovatko 

tekonne tehty Valossa vai pimeydessä. Minä kaipaan nähdä oikeudenmukaisuutta ja armoa 

perheissä, mutta sen sijaan Minun täytyy nähdä mustasukkaisuutta, itsekkäitä kunnianhimoja, 

väärämielistä tuomitsemista epärehellisyyttä, alistamista, uskottomuutta ja pahempaa. ”  

” Minä haluan parantaa teidät näistä asioista, mutta ensin teidän täytyy antaa anteeksi toisille. Ja 

sitten Minä tulen antamaan anteeksi teille. Kyllä, ehdotonta anteeksiantoa. Minä tulen antamaan 

anteeksi teille, jos te tulette Minun luokseni todella katuen ja surren syntejänne. Minä tulen 

pesemään tahrat pois ja laittamaan puhtaat puvut yllenne. Minä vedän teitä Sydämeni puoleen, 

missä te tulette löytämään levon ja sielujenne tyytyväisyyden. ”  

” Minä tulen tekemään tämän, koska Minä rakastan teitä niin paljon, että Minä kuolin, että saisin 

teidät Taivaaseen Minun kanssani. Minä vaalin teitä jokaista, jopa heitä, jotka torjuvat Minut ja 

pitävät parempana salaseuroja ja noitien kokouksia. Kyllä, Minä vaalin teitä. Minä odotan teidän 

tulevan takaisin minun luokseni, niin että Minä voin siunata teidät pyhällä ja tuottoisalla elämällä – 

elämällä, joka kestää Ikuisuudessa. Elämällä, joka tekee teistä kelvollisen olemaan Minun kanssani. 

”  

” Tulkaa, Minä odotan teitä. ”  


