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RHEMA-VIESTI 12. TOUKOKUUTA, 2020. MITÄ JUURI TAPAHTUI… OLIKO TAIVAASEENNOSTO 

TODELLINEN  

Rhema-viesti 12. Toukokuuta, 2020. Clare du Boisin E-Kirjasta ”Liekatut” (=Tethered) 

Clare aloitti… Me olemme pahoillamme. Me vain toivomme, että olisimme voineet kertoa teille. 

Me vain toivomme, että te olisitte voineet jotenkin tietää. Me toivomme, että te olisitte 

kuunnelleet. Me toivomme, että te olisitte välittäneet. Me toivomme, että te olisitte tienneet! Me 

olemme pahoillamme, mutta meidän täytyi mennä.  

Me toivomme, että olisimme voineet nähdä teitä enemmän, olisimme olleet kanssanne enemmän, 

antaneet teille enemmän. Ja nyt teidän täytyy kohdata kaikkein kauheimmat, kauheimmat ajat, 

mitä koskaan on tuleva tälle Maapallolle. Surullista kyllä, te ette uskoneet meitä. Mutta nyt se on 

tapahtunut ja kaikki muu on tulossa. Aivan kuten Pyhät Kirjoitukset sanoivat. Raamattu on totta. 

Älkää koskaan epäilkö sitä. On yksi keino yhä paeta pahinta.  

Kääntykää Jeesuksen puoleen nyt. Kun vielä voitte. Se ei vaikuta käyvän järkeen, mutta Jumalan 

asiat todella käyvät järkeen, koska Hänen mielensä on niin paljon korkeammalla kuin meidän. Te 

ette voi tehdä tätä enää omillanne.  

Vain Hän tietää kaiken. Vain Hän voi pelastaa teidät. Hän teki teidät. Hän teki teidät, koska Hän 

rakastaa teitä. Hän on ainoa, joka koskaan voi tai koskaan tulee rakastamaan teitä täysin ja 

ehdottomasti. Hän tietää kaiken, mikä on todella hyvää teille ja kaiken, mikä tulee 

vahingoittamaan teitä. Ja Hän tietää, mikä varmasti tulee tappamaan teidät.  

Kaikki, mitä Hän haluaa teille, on olla iloisia, olla suojattuja, olla vapaita. Todella vapaita, tulla niin 

täysin iloisiksi ja saada täyttymys. Kaikki on valmisteltu teitä varten. Hän on ollut odottamassa, 

odottamassa auttaakseen teitä. Pitääkseen teidät pois ansoitetuksi joutumisesta kaikkein 

kauheimpaan kauhun ja kidutuksen paikkaan… Helvettiin. Kyllä, Helvetti on todellinen. Jumala ei 

keksinyt sitä teille. Teitä ei tehty asustelemaan siellä koskaan.  

Teidät tehtiin paikkaa varten, missä te ette koskaan ole loukkaantuneita tai yksinäisiä, väsyneitä tai 

nälkäisiä, eikä siellä ole ehdottomasti sellaista asiaa kuin kipu. Vain olla iloisempi ja ikuisesti nuori 

ja vapaa, kuin koskaan edes pystyitte kuvittelemaan… IKUISESTI.  

On teidän valintanne. Kaikki on teidän käsissänne nyt. Elää tai kuolla. Kärsiä ikuisesti pahemmin ja 

pahemmin tai tulla taatuiksi olemaan niin erinomaisen iloisia, rakastettuja ja suojeltuja ikuisesti.  

Tässä on kaikki, mitä me voimme pyytää teiltä nyt… pyydän, kertokaa Jeesukselle, että te olette 

pahoillanne ja pyytäkää Häntä tulemaan ja ottamaan elämänne haltuun nyt. Antakaa se Hänelle. 

Hän tulee juoksemaan pelastaakseen teidät.  

( Jackie ) Me olemme laittaneet Hänen Viestinsä teitä varten nettisivullemme jesus-comes.com. 

Videon alla on linkki E-Kirjaan. Hän antaa ohjeita, kuinka seurata Häntä – ja elää läpi näiden 

Koettelemusten Aikojen seitsemän seuraavan vuoden ajan. Jos te käännytte Hänen puoleensa nyt 

– Hän tulee pitämään teidät turvassa, ohjaamaan teitä ja suojelemaan teitä. Hän tulee 

opettamaan teille kaiken, mitä teidän tarvitsee tietää… minne mennä, kuinka elää, kuinka vältellä 

vihollista. Hän tulee tarjoamaan teille ruokaa ja vaatetusta ja lääkkeitä tai parannusta, jos te 

tulette vain luottamaan Häneen koko sydämellänne nyt.  



Lopuksi, me haluamme varoittaa teitä nyt – mitä ikinä teettekin… Älkää ottako Pedon Merkkiä! 

Älkää salliko Ruiskutuksia, Sirua tai mitään muutakaan ruumiiseenne, että voisitte ostaa ruokaa tai 

myydä tai maksaa jotakin. Jos te otatte tämän Sirun ruumiiseenne, teille tulee olemaan 

mahdotonta kääntyä Jumalan puoleen, koska he tulevat kykenemään kontrolloimaan teidän 

mieliänne. Tämä ei ole mikään ”Salaliitto Teoria”puhe, se ei ole ”uskonnollinen” puhe – se on 

hyvin todellista. Pyydän, ottakaa se vakavasti!  

MITÄ JUURI TAPAHTUI… OLIKO TAIVAASEENNOSTO TODELLINEN?  

Jos te luette tai katsotte tätä informaatiota nettisivulta, YouTubesta tai E-Kirjasta, sen jälkeen, kun 

Jeesus Itse on ilmestynyt taivaalla – nyt on aika, kun teidän täytyy tehdä päätös, mitä Totuus on.  

Jeesus varoitti maailmaa profeettojensa kautta, että tämä tapahtuisi, vuosisatojen ajan. Hän on 

antanut meille merkkejä taivaalla, Maapallolla, sääilmiöillä, eläinten joukkokuolemilla, tsunameilla, 

tulivuorilla ja maanjäristyksillä vuosia – kaikki kasvavalla voimakkuudella ja tapahtumien 

lähekkäisyydellä.  

( Jeesus ) ”Minä olen kertonut teille, että kaikki ihmiset näkisivät Minut tulevan Taivaan pilvissä. 

Kaikki ihmiset tarkoittaa kaikkia ihmisiä, se EI tule olemaan salattua. Ei, Minä aion nähdä Minun 

ihmisteni itkevän, kun ovat torjuneet Minut. Eikö sanota, ”Kaikki maapallon heimot tulevat 

suremaan?”  

( Clare ) Nyt, Hän on viimein tullut, siinä mitä tavallisimmin on kutsuttu Taivaaseennostoksi tai 

Tempaukseksi. Taivaaseennoston tarkoitus oli poistaa kaikki he, jotka todella rakastivat Häntä ja 

elivät Häntä varten ja pitää heidät turvassa Taivaassa, poissa tulevista katastrofeista. Nyt Jumalan 

viha Maapallolla leviävää syntiä vastaan on alkanut. Te voitte lukea siitä kaikesta Raamatusta, 

Ilmestyskirjasta (Johanneksen Ilmestys), kaikista sineteistä, maljoista ja trumpetin tuomioista, 

jotkatulevat Maapallolle seuraavan seitsemän vuoden aikana.   

( Jeesus ) ”On Minun tarkoituksellinen aikomukseni, että Minun Ihmiseni tietävät KUKA MINÄ 

OLEN. Ilman tätä tietoa, he eivät ole kykeneviä katumaan. Kun he näkevät Minut, he tulevat 

olemaan lyötyjä aivan luittensa ytimiä myöten, katumuksessa, kun ovat synnillisesti torjuneet 

Minut.”  

”Minut tullaan näkemään Taivaaseennoston aikana. Minä en tule astumaan jalalla Maapallon 

pinnalle, mutta Minut tullaan näkemään. Minun ihmiseni tulevat itkemään ja suremaan sitä, että 

ovat torjuneet Minut. Heidät tullaan jättämään jälkeen, kun vääräuskoiset, ei-juutalaiset otetaan 

Taivaaseen.”  

”Sitten koko Helvetti pääsee valloilleen Maapallolla; se tulee olemaan Koettelemusten Ajan alku. 

Minä vakuutan teille, Saatana ei tule tuhlaamaan yhtään aikaa pannakseen toimeen pahat 

juonensa ja tuodessaan antiKristuksen valtaan.”  

”Maapallo tulee hoippumaan kuin humalainen. Kiihdytin (CERN) ei tule järkyttämään vain 

Maapallon napojen magneettista järjestystä, se tulee väistämättä vaikuttamaan mukana oleviin 

planeettoihin, yhdessä pian lähestyvän Nibirun ja asteroidien kanssa. Enkö Minä sanonut, että 

KOKO Helvetti pääsee valloilleen? On tarkoitettu, että nämä asiat tapahtuvat lähekkäin, tämän 

Maapallon tuomio tulee tapahtumaan suurella voimakkuudella.”  

”Niin paljoin kuin Minä heitä rakastankin, juutalaiset ihmiset eivät millään muotoa ole viattomia 

ahneuteen ja manipulointiin. Heidän tuomionsa tulee loppuunsaattamaan kaksinkertaisen 

tarkoituksen… kun he torjuivat Minut ja heidän manipulointinsa kauppasopimuksissa ja 



huolimaton liiton hylkääminen, jonka Minä perustin heidän kanssaan ja että heidän tulisi olla 

vastuussa tämän Maapallon olentojen verestä. He ovat syyllisiä tässä asiassa, erittäin syyllisiä. 

Tämä on toinen syistä, miksi he ovat tuomiolla tässä, heidän täytyy nukkua sängyssä, jonka ovat 

petanneet.”  

MITÄ JEESUS HALUAA TEIDÄN TIETÄVÄN HÄNESTÄ  

Jeesus aloitti… ”Minä kutsun teitä, puhuen lohdutusta teidän Sydämiinne – Minä en ole jättänyt 

teitä, enkä Minä koskaan tule jättämään, enkä hylkäämään teitä. Minä tiedän kovasti sen kauhean 

Menetyksen, jota te tunnette. Ajoittain jopa petoksen tunne saa teidät valtaansa. Kaikki teidän 

kysymyksenne miksi ja missä ja miksi minä olen vielä täällä ja miksi minut jätettiin jäljelle ja mitä 

ihmettä minä nyt teen?”  

”Teidän täytyy vastustaa kiusauksia yksinkertaisesti sukeltaa takaisin maailmaanja ryhtyä erittäin 

kiireisiksi ja käyttää hyödyksenne nyt niin monia niin kutsuttuja uusia ja jännittäviä 

mahdollisuuksia ja uria, kun on niin suuri määrä työpaikkoja teollisuuden joka alalla, liike-elämässä 

ja kaikkialla rahahankkeissa.”  

”Ei, jopa kivuissanne ja tyrmistyksissänne vetäytykää näistä asioista, vetäytykää pois epävakaasta 

maailmasta ja etsikää Minua koko Sydämistänne kymmenen kertaa enemmän, vahvasti tulkaa 

Minun luokseni todellisessa katumuksessa ja vilpittömässä Sydämen vaihdossa ja Minä tulen 

auttamaan teitä, Minä tulen tyynnyttämään teidän pelkonne ja toivottamaan teidät tervetulleiksi 

takaisin avoimin käsivarsin.”  

”Te ette ole kadotettuja, tulevina päivinä te tulette näkemään enemmän ja enemmän, juuri kuinka 

paljon Minä yhä todella rakastan teitä. Jos äiti hylkää lapsensa, Minä en tule hylkäämään teitä, 

Minä olen ikuisesti tässä pelastamassa teidät – te olette yhä Minun Lapseni, niin hyvin, hyvin 

kallisarvoinenja Minun vaalimani. Te olette yhä Minun Aarteeni ja Minä olen teidän kanssanne, 

jopa nyt.”  

”Kysymys polttelee mielissänne, mutta miksi, oi miksi Herra, miksi? Miksi, miksi minut jätettiin 

jäljelle? Minun Lapseni, sinua ei koskaan oltu tarkoitettu poissuljettavaksi Taivaaseennostosta. Se 

oli Minun armollinen etukäteistietoni kaikille Minun Lapsilleni, todella Minun Kirkolleni, Minun 

Ruumiilleni, Minun Morsiamelleni, teidän oli määrä olla osa Evakuointia, mikä tapahtui, että teidän 

ei olisi tarvinnut elää ja todistaa kaikkein kauheinta kärsimyksen aikaa Maapallolla, mitä on 

koskaan ollut tai tulee koskaan olemaan.”  

”Te aloititte hyvin, kuitenkin aikaa myöten, te aloitte enemmän ja enemmän juurtua maailmaan, 

vaikka yhä kristitty Nimellisesti ja Yhteydellisesti, te aloitte vetäytymään enemmän ja enemmän 

poispäin, usein         moniin häiriötekijöihin menneinä aikoina ja aika, joka meillä oli tapana jakaa, 

väheni ja väheni.”  

”Te tiesitte, että te aloitte tekemään enemmän ja enemmän kompromisseja maailman kanssa 

Uskonne suhteen ja niin te lopetitte puhumasta Minulle ja se yhdistettynä uusiin suhteisiinne ja 

uuteen vapaamielisiin ajattelutapoihin, sai aikaan sen, että te aloitte etsimään toisia sieluja 

ympäriltänne ja arvostelemaan heitä.”  

”Te aloitte vähättelemään heitä ja asioita, joita he pitivät rakkaina, jopa niin paljon, että pilkkasitte 

ja halveksitte Iloa, jota he ilmaisivat Minun Tulemiseni läheisyydestä.”  

”Ja siihen mennessä, kun Minä saavuin, kaikki, mitä pystyitte tekemään, oli seisoa peloissanne ja 

häpeissänne asiasta, jonka oli määrä olla kohtalonne ja teidän tuli olla osa sitä, ja se oli juuri 



tapahtunut aivan edessänne, koska te ette uskoneet ja te ette vartioineet ja rukoilleet ja Minä 

tulin kuin varas yöllä ja te ette olleet valmistautuneet. Minä en voinut ottaa teitä.”  

”Te kysytte Minulta, mitä nyt? Pysykää lähellä, pysykää aina niin lähellä Minua nyt. Rukoilkaa 

Armoa saada Minut aina Sydämeenne ja Mieleenne, Minun Nimeni aina Kielellenne, teidän täytyy 

pitää tiukasti kiinni Minun Pukuni Helmasta, eikä koskaan sekunniksikaan enää päästä Minua 

menemään. Kehittäkää tapa kiittää Minua aina ja joka paikassa.” 

 ”Pitäkää Minut aina Mielenne Silmien edessä. Tätä teidän täytyy myös rukoilla ja Minä tulen 

antamaan sen teille. Minä olen teidän luonanne jo nyt, mutta teidän täytyy olla kykeneviä 

aistimaanMinut, tuntemaan Minut ja olemaan vuorovaikutuksessa Minun kanssani, puhuen 

Minulle aina kuin kaikkein luotetuimmalle Ystävällenne. Minä olen innokkaasti kiinnostunut 

jokaisesta ajatuksestanne ja tunteestanne, niin kauan kuin te pyritte pysymään alhaisena, nöyränä, 

ollen hyvin pieni omissa silmissänne. Minä tulen aina olemaan teidän kaikkein luotetuin Ystävänne 

ja Uskottunne.” 

”Mikään ei vedä Minua lähemmäksi, kuin hyvin pienet ja lapsenomaiset sielut. Minä pysyn 

lähempänä heitä kuin heidän oma nahkansa ja Minä tulen olemaan teidän kanssanne. Minä 

tiedän, että te olette vielä suuressa tyrmistyksen tilassa ja muu maailma ympärillänne on 

kauheassa sekasorron tilassa. Mutta Minä tiedän myös, että te olette jo alkamassa tuntemaan 

selittämätöntä, yliluonnollista rauhaa ja tyyneyttä sisällänne.”  

”Minä tulen jatkamaan tämän lahjan antamista teille ja te tulette olemaan kykeneviä ajattelemaan 

ja järkeilemään huomattavalla selkeydellä. Älkää huolehtiko tarpeistanne, kuten voitte nähdä, 

Minä olen varustanut teidät kaikin tavoin, ihmiset jatkavat kaiken tarvitsemanne antamista teille, 

näennäisesti kuin kirkkaalta taivaalta ja te tulette nopeasti alkamaan kokemaan, juuri kuinka 

todella kaunista ja todellista Uskon Elämä on, jopa läpi näiden epätavallisten olosuhteitten.”  

”Mikään ei ole Minun Kontrollini ulkopuolella ja mitään ei sallita ilman Minun suostumistani. Minä 

olen tehnyt jokaisen varustelun teille etukäteen. Teidän ei tarvitse olla ollenkaan huolestunut, vain 

pitää Sydämenne ja Silmänne Minussa, te olette Minun kallisarvoinen, kallisarvoinen Lapseni ja 

Minä en tule sallimaan kenenkään tai minkään vahingoittaa teitä.”  

”Minä olen asettanut Minun Enkelini teidän ympärillenne vartioimaan teitä päivin öin. Teitä ei 

tulla vain varustamaan, vaan te tulette myös tuntemaan Minun rakastavan Huolenpitoni ja 

vakuuden Minun Uskollisuudestani, kun Minä tuon ylirunsauden varustaakseni Muita.”  

”Te tulette alkamaan tapaamaan muita, jotka kuten tekin, ovat myös katuneet ja oman 

rikkonaisuutensa kautta ovat tulleet täysin ennallistetuiksi perusteellisessa nöyryydessä ja heidän 

Sydämensä ovat yksinomaan Minussa ja Jumalan Valtakunnassa. Minä tulen jälleen kokoamaan 

Minun Ihmiseni,niin kuin Äiti kokoaa pikku Lapsensa ja Minä tulen tuomaan heidät tämän 

koettelemuksen ja testaamisen ajan läpi voittoisasti. He tulevat loistamaan kuin Tähdet Taivaan 

Vahvuudella – kahdesti puhdistetut. He tulevat johtamaan ja hallitsemaan Minun kanssani, kuten 

he eivät antaneet periksi ja tulivat läpi kunniakkaasti – Koettelemusten Ajan läpi.” 


