
131. Jeesus selittää… Kansakuntien Mullistus & Sekasorto kuin ei koskaan ennen. 
Puhdistavat Tulet ovat tulossa  

RHEMA-VIESTI 13.6.2020. KANSAKUNTIEN MULLISTUS, SEKASORTO & PUHDISTAVAT TULET  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 13. Syyskuuta, 2015.  

( Clare ) Herra todella on meidän kanssamme, Sydänasukkaat. Tänä iltana Hänellä oli viesti 
valmistautumisesta asioihin, joita alkaa tapahtumaan maailmassa. Demonisen maailman 
hyökkäyksestä, mikä on aikeissa ottaa haltuunsa kristityt.  

( Jeesus ) ”Oi, Minun Tyttäreni, kansakunnat todella ovat mullistuksessa, ihmisten tekemiset ovat 
kiehumispisteessä. Koko Maapallo on ilkeiden ihmisten korruption peitossa ja surullisia todella on 
heidän raivonsa jäännökset. Alastomiksi riisutut, rikkonaiset, ne, jotka vihollinen on ahminut.”  

”Kyyneleet virtaavat Minun silmistäni, päivin öin, moninkertaistuneiden tragedioiden vuoksi. 
Myötätunto on ylittänyt liikuttamasta Minun Sydäntäni, pikemminkin Minun Sydämeni on särkynyt, 
Saatanan raivon vuoksi. Sillä hän tietää, että hänen aikansa on lyhyt ja hän seuraa jokaista mahdollista 
tapahtumapaikkaa, tuhotakseen ihmiskunnan.”  

”Minun Sydäntäni särkee ympäri maailmaa olevien pienten puolesta, Minä olen syvällisesti 
haavoittunut Minun Ihmisteni puolesta. Siispä, Minä tulen nousemaan. Minä tulen ottamaan vangitut 
mahtavilta, Minä tulen todella ryöstämään ylpeät ja ylentämään nöyrät. Minun on tullut aika nousta 
Minun levoltani ja paljastaa Minun Mahtava käsivarteni. Pahat tullaan vangitsemaan heidän omilla 
harhautuksillaan ja viattomat vapauttamaan.”  

( Clare ) Kun olin tulossa sisään, valmisteluna tälle viestille, Ezekiel ja minä olimme 
ehtoollispalveluksessa. Ja Pyhä Kirjoitus nousi esiin, Jesaja 52:10… ”Herra paljastaa Pyhän 
Käsivartensa kaikkien kansojen nähden ja kaikki maan ääret saavat nähdä meidän Jumalamme 
autuuden.” Herra, minkä kanssa tällä on tekemistä?  

( Jeesus ) ”Se on koko Maapallon yleinen tila, Maapallon asukkaat ovat humaltuneet viattomien 
verestä. Saatana tietää, että hän ei voi koskea Minuun, siispä kenet hän ottaa maalitaulukseen? 
Lapset. Heitä ryöstetään tuhansittain… seksikauppaan, teloituksiin, kidutuksiin, myydään orjuuteen, 
otetaan vanhemmiltaan ja teurastetaan heidän ruumiinosiensa vuoksi. Liian kauheaa mainittaviksi 
ovat ihmisten teot tänä hetkenä, Clare. Minun Sydämeni tärisee siitä, mitä Minun täytyy tehdä ja mitä 
täytyy tapahtua, että Maapallo ennallistettaisiin Oikeamieliseksi Eedeniksi, joksi Minä hänet 
suunnittelin.”  

( Clare ) Herra, minä haluan olla lähempänä Sinua. Minä haluan nähdä, mitä on meneillään ja pitää 
seuraa Sinulle.  

( Jeesus ) ”Tätä varten sinun täytyy pyhittää aikaa enemmän ja kyllä, asioiden valtuuttaminen 
auttajillesi on Minun tahtoni sinulle. Ole vapaa, Minun Pikkuinen Kiuruni, ole vapaa istumaan Minun 
olkapääni orrella, laulamaan suloista laulua Minulle ja sovittautumaan Minun leukani alle.” 

( Clare ) Herra, mitä voin tehdä?  

( Jeesus ) ”Pitele Minua, Clare. Pitele Minua tiukasti, äläkä koskaan, koskaan päästä Minua 
menemään. Kyllä, sinun mielesi vaeltelee, mutta aina se palaa takaisin Minun luokseni ja tämä on 
sinun Kotisi, Minun Rakkaani. Ei maailma; se on vihamielinen ja pettävä. Pikemminkin tässä – tiukasti 
painautuneena Minun Sydäntäni vasten – on sinun turvapaikkasi.”  



”Kuten Minä olen kertonut sinulle aikaisemmin, rajalinja maailmassa olevien ja Minun Ruumiiseeni 
kuuluvien väillä tulee selvemmäksi ja selvemmäksi. Vihamielisyys Minun Ihmisiäni kohtaan jatkaa 
kasvamistaan.”  

”Erityisesti tässä maassa (Amerikka), kristityt joutuvat tulen alle. Pohjatyöt on tehty. Kauan sitten 
tehdyt suunnitelmat tuottavat hedelmää ja suuri tulee olemaan Minun Ihmisteni riemuvoitto 
pimeydestä. Sitä mukaa, kun vihamielisyydet lisääntyvät, niin täytyy teidän rakkautennekin lisääntyä. 
Kiusaukset olla vihaisia ja taistelunhaluisia, tulevat olemaan loputtomia, mutta niin tulee myös Minun 
armoni olemaan loputon.”  

( Clare ) Puhutko Sinä herätyksestä, elpymisestä?  

( Jeesus ) ”En, niin kuin sinä määrittelet elpymisen. Pikemminkin ylös nouseminen, pois 
pidättyväisyydestä, puolueettomuudesta ja uskossa haaleana olemisesta, olemaan äänettömästi luja 
ja järkähtämätön Minun Nimessäni. Jokaiseen elämän osa-alueeseen vaikuttaa tämä puhdistus, jota 
saatana on yrittämässä tuoda ilmoille. Kaikki asiointinne maailman kanssa tulevat olemaan 
vastustuksen täyteisiä, lääkärin vastaanotto huoneesta pankkiin, kauppoihin. Mutta pian kristityt 
tullaan tuntemaan varteenotettavana voimana, heidän vakaan uskonsa vuoksi.”   

”Maailma alkaa nähdä eron Minun ihmisteni ja maailman ihmisten välillä. Ei omahyväisyydessä, vaan 
eettisessä käyttäytymisessä ja pitäytymisessä siinä, mihin he uskovat, vastustuksen ja naurunalaiseksi 
tekemisen edessä. Tämä tulee olemaan kuin veteen piirretty viiva… ”Tähän asti, mutta ei 
pidemmälle”. Kaikkialla maailmassa ihmiset alkavat oivaltamaan, että kristityt todellisina, elävinä 
olentoina, Jumalan alaisuuteen yhdistyneenä Valtakuntana.”  

”Hengellistä sodankäyntiä tullaan tarvitsemaan, että selvittäisiin edes päivän läpi. Tämä ei tule 
olemaan helppoa aikaa, vaan taistelun aikaa, jalansijan pitämiseksi ja sinnittelemiseen, että saataisiin 
lisää jalansijaa. Niillä, joilla ei ole aidosti läheistä suhdetta Minun kanssani, heidät tullaan törkeästi 
johdattamaan väärennöksien luo, joita on nousemassa joka puolella.”  

”Lyttyyn lyöminen ja juoruilu tulevat saavuttamaan ennennäkemättömän tason ja ne, jotka eivät elä 
Minun Tavoillani, tulevat lankeamaan. Vihollinen tulee käyttämään juoruilua luodakseen murtuman 
heidän haarniskaansa ja sen kantapäillä demonit tulevat sisään ja luovat sekasortoa.”  

”Seurakunnat alkavat hajoamaan kuin ei koskaan aikaisemmin, kun heikot kristityt antavat periksi 
kiusaukselle arvostella muita, erityisesti vastuuasemissa olevia. Valvojilla tulee olemaan vaikeaa, 
erittäin vaikeaa. Lammas tulee olemaan riidanhaluinen ja taistelunhaluinen, uskoen, että heillä on 
korkeampi totuus kuin niillä, joita Minä olen nimittänyt.”  

”Oi, Clare, rukoile pastorien puolesta – tulee olemaan, kuin demonit olisivat tulleet ja ottaneet heidän 
kirkkonsa haltuun. He tulevat näkemään ennennäkemättömän vihamielisyyden tason, jopa heiltä, 
joihin he ovat luottaneet menneisyydessä. Kyllä, pimeys on tunkeutumassa ja vain he, jotka todella 
tuntevat Minut, tulevat pysymään pystyssä. Jopa heille se tulee olemaan ponnistelua.”  

”Mutta salaisuus on rakkaus ja anteeksianto. Tässä asemassa oleminen tulee täysin pilaamaan 
vihollisen yritykset kukistaa Minun ihmiseni. Minun Morsiameni tulee loistamaan säyseydellään, 
nöyryydellään ja kyvyllään käsitellä jopa kaikkein vaikeimpia ihmisiä ilman että menettävät 
sulouttaan. Hän tulee näyttämään kiistämättömän esimerkin Minun Elävästä Läsnäolostani hänessä.”  

”Oi, Minun Ihmiseni, valmistelkaa itsenne taistelua varten. Valmistautukaa tulemaan torjutuiksi, 
mustamaalatuiksi, hyväksi käytetyiksi, sivuutetuiksi, vähätellyiksi. Älkää salliko minkään vihollisen 
yrityksistä kaataa teitä kumoon, pikemminkin pysykää lujina, siinä keitä te olette Minussa. Teidän 



arvonne ei ole kullassa tai hopeassa; teidän arvonne on Minun Veressäni, mikä on lunastanut teidät 
kansakuntien joukosta.”   

( Clare ) Ja tässä minä haluan vain sivuhuomautuksena sanoa. Kun nauhoitin tätä, Herra puhui 
Ezekielille ja Hän otti esille sen, mitä tapahtui Amissi-lapsille, kuinka heidät teurastettiin yksi 
kerrallaan. Ja kuinka ensimmäinen perheiden reaktio oli sanoa… ”Me annamme hänelle (miehelle) 
anteeksi.” Ja sitten he ajoivat auttamaan leskeä, joka oli jäänyt jäljelle, kun mies käänsi aseen 
itseensä.”     

Tämän kaltaista hyvettä omaamaan Herra on kutsumassa meitä. He tiesivät, että heidän lapsensa 
olivat Taivaassa. Ja vaikka heidän surunsa siitä, että heidän lapsensa oli repäisty heiltä tällä 
epäoikeudenmukaisella toimella – he pystyivät silti antamaan anteeksi. Tähän Hän kutsuu meitä, 
ihmiset. Minä tiedän, että minä tarvitsisin aika määrän Armoa, aika määrän Armoa, ollakseni samalla 
asenteella, jos se olisi tapahtunut minulle.  

( Jeesus ) ”Näetkö? Tämä tulee olemaan koetuksen aikaa. Testaamisen ja yrittämisen, niin että tulessa 
koeteltu kulta voitaisiin ylentää ihmisten joukossa. Monet tulevat lankeamaan pois, monet. He eivät 
tule olemaan kykeneviä käsittelemään vainoa ja torjuntaa. Minä olen valmistellut teidät, Minun 
Morsianteni armeijan, Minä olen opettanut teille paljon itsestänne. Miksi? Koska kun hyveiden portti 
on hyljätty, vihollistaistelijoiden lauma tunkeutuu sisään ja laittaa teidät polvilleen. Jos te pysytte 
hyveessä, teihin ei voida tunkeutua. Pysykää Rakkaudessa, Kärsivällisyydessä, Pitkämielisyydessä, 
Rauhanteossa, Nöyryydessä ja Kiittämisessä.”  

”Ja Minä määrään teitä, teidän ei tule missään olosuhteissa tuomita muita. Tämä tulee olemaan 
monen tuho. Monet, jotka kutsuvat itseään Minun Nimelläni ovat tehneet tuomitsemisesta 
harrastuksen ja ajanvietettä. Tuomitseminen tulee olemaan suurin ase, mikä Saatanalla on teitä 
vastaan. Kun te tuomitsette, te olette menossa tuhoon. Nyt Minä seison kaukana katsomassa tätä 
taistelua, kuten Minä olen myös todella oikean kätenne puolella ja Minä olen valmistelemassa teitä 
tulevaan hyökkäykseen. Ihmiset tulevat ihmettelemään… ”Mitä ihmettä on meneillään? Miksi 
jokainen päivä on niin täynnä ahdistusta ja huolta? Mihin maailma on menossa?” Näitä lauseita te 
tulette jopa kuulemaan toistettavan uudelleen ja uudelleen.”  

”Ja kyllä, pimeän aineen voima ja demonien lisääntyminen, ne tulevat sisään portaalien kautta, jotka 
tulevat aiheuttamaan sellaista sekasortoa, jota ihminen ei ole ennen nähnyt tällä Maapallolla 
aikaisemmin. Lopulta tieteellä on aseet tuhota ihmiskunta sisältäpäin ulospäin.”  

”Mustasukkaisuuden, ahneuden, raivon, himon ja kapinan kuluttamina, jokainen tulee olemaan itse 
oma tuhonsa. Siksi hyve on tänä aikana tärkeintä. Ilman hyvettä teidät tullaan ottamaan kiinni tai 
tappamaan taistelukentälle. Ilman läheisyyttä Minun kanssani, teillä ei ole hyvettä. Ilman 
tottelevaisuutta Minulle, hyvin vähän, jos mitään, tulee olemaan jäljellä meidän suhteestamme.”  

”Minun Morsiameni, meidän suhteemme perustuu rakkauteen. Ja jos te rakastatte Minua, te tulette 
tottelemaan Minua. Jos te herjaatte tai vähättelette naapurianne, te olette tuhoamassa suhdettanne 
Minuun. Ilman uskoa on mahdotonta miellyttää Minua ja nyt Minä kerron teille, todella, ilman 
rakkautta veljeänne kohtaan, on mahdotonta miellyttää Minua.”  

”Älkää hetkeksikään hylätkö hyveen porttia, älkääkä sekunniksikaan antako periksi polttavalle vihan 
tunteelle. Tämä tulee suoraan demoneilta, jotka liekittävät teitä vihan tulilla, joita Saatanalla on 
kaikkea ja kaikkia varten, jotka Minä loin. Älkää ottako osaa tähän myrkkyyn. Älkää langetko hänen 
vaikutukseensa.”  

( Clare ) Oi, Herra se on pelottavaa. Minä olen sallinut itseni vihata tiettyjä asioita ja jopa ihmisiä.  



( Jeesus ) ”Kyllä, tämän täytyy loppua. Sinä et voi olla Minun opetuslapseni ja vaalia vihaa, sinä et voi 
olla Minun Morsiameni ja käsitellä karskisti veljeäsi. Rakkaus, anteeksianto ja kärsivällisyys ovat 
ehdottomia välttämättömyyksiä, kelpuuttamaan sinut Kristuksen Morsiameksi. Siispä Minä kerron 
teille nyt, Minun paljon rakastettuni, ei enää kaunaa, ei enää katkeruutta. Te olette etuoikeutetussa 
asemassa, te olette Minun Luomakuntani kruunun jalokivet ja teidän täytyy kestää, mitä Minä kestin 
Roomalaisten sotilaiden käsissä, ilman vastalauseen uikutusta.”  

”Voitteko tehdä tämän? Kaikki asiat ovat mahdollisia, kun Minä elän teissä. Kaikki asiat. Ja siellä missä 
koettelemukset ovat suuria, niin on Minun armoni. Kun te lankeatte, älkää tuhlatko aikaa, katukaa ja 
tulkaa Minun eteeni anteeksiannon saamiseksi. Tehkää siitä päivittäinen missionne pysyä puhtaana 
Minun edessäni. Ulkopuolelta tulevat turhautumiset tulevat kasaantumaan, siispä pitäkää elämänne 
hyvin, hyvin yksinkertaisena, ettette aukaise ovea lukuisille häiriötekijöille, jotka tulevat syömään 
teidät elävänä, kun ne kohtaavat ongelmia.”  

”Siispä nyt Minä olen laittanut teidät hälytystilaan. Minä olen kertonut teille, mitä teitä vastaan on 
suunniteltu. Minä olen kertonut teille, kuinka voittaa jokainen vihollisen hyökkäys. Jotkut teistä ovat 
yhä kypsymättömiä ja löytävät jatkuvasti vikaa muista. Teille tämä tulee olemaan verinen 
taistelukenttä. Muistakaa, mitä nopeammin te laitatte alas miekkanne veljeänne vastaan, sen 
nopeammin vihollinen tulee vetäytymään ja peräytymään. He turhautuvat helposti, kun he 
hyökkäävät teitä kohtaan ja te ette reagoi niin kuin he olivat suunnitelleet. Mutta he tulevat takaisin, 
joten olkaa varuillanne.”  

”Joidenkin teistä kohdalla, Saatana laskee teidän menneisyyden heikkouksienne varaan, kukistavan 
teidät alas, jopa hänen kuoppaansa – jos se olisi mahdollista. Nyt on aika kasvaa, nähdä toiset 
hauraina ja paljon armoa tarvitsevina ja nähdä itsenne Minun peilissäni. Kyllä, kun Minä vedän Minun 
suojelukseni pois ja sallin teidän langeta, Minun peilini on siinä, niin että te näette, että teidän 
vikanne ovat paljon suurempia kuin veljenne ja siskojenne. Tämä on Minun armon lahjani teille, Minä 
tulen näyttämään teille, kuka te olette ja kuka te ette ole ja jos te olette viisaita, te ette koskaan enää 
nosta päätänne tuomitaksenne toista.”  

”Oi, kuinka Minä rakastan jokaista teistä niin hellästi, jopa niitä teistä, joilla on juorun verta 
käsissänne. Minä silti rakastan teitä. Minä toivon teidän saavan riemuvoiton tänä ajanjaksona. Minun 
Morsiameni, teitä valmistellaan, kiusausten tulien viimeistelevät kosketukset tuovat esiin kaikkein 
kallisarvoisimmat metallit teissä.”  

”Tukeutukaa Minuun koko sydämestänne ja kaikesta voimastanne ja itkekää apua kiduttavan 
kiusauksen hetkellä. Itkekää apua ja Minä tulen vaimentamaan myrskyn ja tuomaan teidät sen läpi 
vahingoittumattomina.”  

”Todella Minä olen teidän kanssanne, enkä laiminlyö tai hylkää teitä. Mitä kovempi myrsky, sen 
lujempi on Minun otteeni teistä. Minä en tule sallimaan kiusaajan varastaa teitä pois Minulta. 
Pyydän… Älkää päästäkö irti. Älkää päästäkö irti. Älkää päästäkö irti Minusta.” 


