
22. Jeesus selittää…  

Taivaaseennoston Päivä on tullut, kun MIAMI on ydinpommitettu ja tuhottu 

TAIVAASEENNOSTON PÄIVÄ… KUN POMMIT PUTOAVAT & MIAMI YDINPOMMITETAAN & 

TUHOTAAN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 12. Maaliskuuta, 2015.  

Clare aloitti… Herra, en vain ymmärrä, kuinka voin saattaa loppuun kaiken, mitä Sinä olet sanonut, 

että minä tekisin ennen Taivaaseennostoa.  

Jeesus vastasi… ”Voimmeko me puhua siitä?”  

( Clare ) Kyllä, se helpottaisi minua valtavasti.  

( Jeesus ) ”Minä en koskaan kertonut sinulle aikakehystä, jossa sinä saisit tämän tehdyksi. Minä 

vain kerroin sinulle, että sinä saisit valmiiksi kaikki, mitä Minä olen antanut sinulle tehtäväksi. 

Mutta Minä en sanonut milloin.”  

( Clare ) Herra, Sinä viittasit että ennen Taivaaseennostoa. Ja myös, Sinä olet kertonut minulle, että 

Sinä olet järjestänyt esteitä, antaaksesi Morsiamelle enemmän aikaa. Nyt minä olen hyvin, hyvin 

hämmentynyt.  

( Jeesus ) ”Anna Minun selventää sotku. Ensiksikin, Minä lupasin, että kaikki tullaan loppuun 

saattamaan. Minä tiedän, että sinä ajattelit, että se olisi ennen Taivaaseennostoa, mutta Minä en 

antanut sinulle mitään aikakehystä.”  

( Clare ) Oi… Auta minua Herra, Sinä voit nähdä, että minä olen putoamassa ansaan. 

( Jeesus ) ”Rauhallisesti, Minun Rakkaani. Pidä kiinni. Sinun täytyy olla kärsivällinen. Tulee aika, 

jolloin kaikki, mitä sinä olet halunnut tehdä, jotka Minä olen laittanut sinun sydämeesi, tulevat 

olemaan loppuun saatettuja. Taivaaseennoston jälkeen.”  

( Clare ) Jälkeen?  

( Jeesus ) ”Kyllä, jälkeen.”  

( Clare ) Mutta Sinä sanoit, että Sinä annat Sinun Morsiamellesi lisää aikaa?  

( Jeesus ) ”Minä juuri annoin hänelle lisää aikaa.”  

( Clare ) Mutta, minä vaistosin tai tunsin, että Sinä tarkoitit vuosia – kuten pari vuotta tai kolme 

vuotta.  

( Jeesus ) ”No niin, Minä en koskaan selventänyt sitä sinulle, koska Minä olen yhä odottamassa 

Minun Isäni sanaa. Tähän liittyy ajoitusta, kiireellistä ajoitusta.”  

( Clare ) Minä olen hämmentynyt.  

( Jeesus ) ”Ja taas tähän liittyy epäusko.” 

( Clare ) Jep, syyllinen kun syytetään. Oi auta minua Jeesus! Tässä vaiheessa minun täytyi sytyttää 

tuli ja lämmittää päivällinen Ezekielille ja se oli tervetullut tauko. Tiesin, että jos menisin hänen 

luokseen, hän auttaisi minua pois hämmennyksestäni. Leikitelläänkö minun kanssani vai onko 

tämä Jeesus? Olen takaisin ja se on Jeesus.  

( Jeesus ) ”No niin, oletko nyt tyytyväinen ja rauhassa?”  



( Clare ) Kyllä, Herra.  

( Jeesus ) ”Sinä pyysit Minua auttamaan sinua. Hän (Ezekiel) on Minun suukappaleeni ja 

suojelukseni sinulle, suloinen Morsian.”  

( Clare ) Oi Jeesus – kuinka Sinä voit kutsua minua suloiseksi, kun minä olet kyseenalaistanut Sinua 

niin?  

( Jeesus ) ”Minä en ole loukkaantunut. Sinun ärhäkkyytesi vain antaa Minulle mahdollisuuden 

näyttää Minun nöyryyttäni Minun lapsiani kohtaan. Toisin sanoen, jos Minä voin olla nöyrä Claren 

kanssa, varmasti te voitte olla nöyriä toistenne kanssa. Katsohan, Minä käytän sinun itsepäisyytesi 

hyvin.”  

( Clare ) Sinä todella olet hellä ja anteeksi antava Jeesus. Kiitos, että olet niin kärsivällinen minun 

kanssani.  

( Jeesus ) ”Se ei ollut vaikeaa. Minä rakastan sinua ja Minä ymmärrän sinun kamppailusi, jotka 

muuten ovat yleismaailmallisia kaikille ihmisille. Mutta nyt, kun me olemme käsitelleet sen, Minun 

täytyy antaa sinulle päivitystä.”  

**** 

Tässä on katkelma Herran Viestistä ja Claren uni 3. Marraskuuta, 2014.  

Clare aloitti… Uni, jonka näin Miamin ydinase tuhosta ja tämä viesti ja lupaus olivat vain 

muutaman päivän päässä toisistaan. 

Minä näin unta, että olin valkealla hiekkarannalla, subtrooppisen valtameren rannalla ja pieni, 

tasapohjainen kalastajavene oli lähistöllä kalaverkkoineen ja alkeellisilta näyttävine työkaluineen. 

Minulle oli ilmeistä, että en ollut Amerikassa. Oli aurinkoinen päivä, ehkä aamupäivä tai aikainen 

iltapäivä ja olin kalaverkon puhdistuksessa, kun käännyin ja katsoin taakseni, oikean olkapääni 

ylitse valtameren yli ja näin nyrkinmuotoisen pilven kaukaisessa horisontissa. Se alkoi pian 

turpoamaan, suurenemaan ja suurenemaan ja oivalsin, että kaukaisuudessa olevaa suurkaupunkia, 

vaikka en voinut nähdä sitä, oli juuri isketty atomipommilla. Huusin ääneen… ”Oi, minun 

Jumalani!” ja heräsin unesta.  

Välittömästi tiesin, että uni oli ollut Pyhältä Hengeltä. Kaikki, mitä pystyin tekemään, oli rukoilla 

armoa. Myöhemmin katsoin suurkaupungin sijainnin ja päättelin, että se oli joko Houston 

katsottuna Bahan itärannikolta tai Miami katsottuna Kuuban rannikolta. Olen aika varma nyt, 

jälkeenpäin asiaa tarkastellessani, että minä katsoin pohjoiseen päin, niin että se olisi ollut Miami.   

”Herra, minä haluan tietää enemmän, siitä mitä tulee tapahtumaan maailmassa ja mitä minä voin 

tehdä auttaakseni. Sinä tiedät, että minä en halunnut urkkia asioita, jotka ovat paljon 

yläpuolellani.”  

Tässä vaiheessa, tämä oli minun rukoukseni aikana, edessäni oli kaunis valkoinen hiekkaranta ja 

ympärillä turkoosit vedet. Kuitenkin jotain on oudosti. Koko matkan veteen hiekkarannalle asti, 

niin pitkälle kuin silmä voi nähdä, suuria harmaita massoja oli heitelty pitkin rantaviivaa. Kun 

katsoin lähempää, oivalsin, että ne olivat ihmisruumiita. Se oli niin kaameaa, että en uskaltanut 

katsoa enää lähempää. Käännyin Herran puoleen ja kysyin vakavasti… ”Missä me olemme?”  

Jeesus vastasi… ”Nassaulla, Bahamalla. Siellä tulee olemaan verilöyly, jollaista ei ole koskaan 

nähty. Muistako viestin, joka sinulle annettiin monia vuosia sitten, ”Älkää pelätkö kuolemaa, Oi 

Maapallon oikeamieliset asukkaat”.”  



( Clare ) Kyllä muistan. Me olimme nyt pysähdyksissä Maapallon yläpuolella Bahaman ja Miamin 

välillä. Jeesus itki ja minä olin sokissa. Kaikki oli yhtä mustunutta massaa. Hetkessä pystyimme 

näkemään läheltä ja siellä ei ollut yhtään eloonjäänyttä hievahtamassakaan. 

( Jeesus ) ”Kuunteletko Minua?”  

( Clare ) Tunnottomuus valtasi koko olemukseni jaen yksikertaisesti voinut käsittää, mitä olin 

näkemässä. 

( Jeesus ) ”Sinä tulet olemaan vielä Maapallolla, kun tämä tapahtuu, mutta hyvin pian sen jälkeen, 

Minä tulen kiidättämään teidät molemmat pois Taivaaseennostossa.”  

”Tällainen verilöyly kuin tämä, ei ole koskaan laskeutunut Maapallolle. Koskaan ei ole ihmisen ollut 

mahdollista aiheuttaa tällaista tuhoa Minun Luomakunnalleni. Ellei loppu olisi pian lähestymässä, 

Minä puuttuisin asioiden kulkuun – mutta sen täytyy tapahtua tällä tavalla, että Pyhät Kirjoitukset 

tulisivat toteen. Koska te olette lähdössä niin nopeasti, te tulette viimein ymmärtämään: ei ole 

tarpeen varastoida mitään. Ei mitään, mistä huolehtia, ei puutetta mistään.”   

---------  

Ja nyt takaisin Viestiin 12. Maaliskuuta, 2015…  

( Jeesus ) ”No niin, koska aikaa on vähän, Minä olen laittanut teidät molemmat pikaraiteelle 

viimeistelemään näitä viestejä ja valmistelemaan itseänne sitä päivää varten. Vain rukouksessa ja 

päättäväisyydessä te tulette kestämään kauhean myrskyn, joka on iskemässä Amerikkaan ja 

maailmaan. Joka päivä, Minä haluan teidän kahden varmistuvan, että te olette vakaita ja 

valmistautuneita kaikkina hetkinä.”  

( Clare ) Kuinka me tiedämme, että me olemme valmistautuneita?  

( Jeesus ) ”Te tulette tuntemaan syvää rauhaa. Se on ollut lähestymässä teitä molempia, vain 

jatkakaa keskittymisenne pitämistä ja ymmärtäkää, että aikaa ei ole hukattavaksi. Pyydän, ala 

työskennellä kovasti järjestelläksesi viestisi ja jättääksesi jälkeesi sen, mitä Minä olen sinulle 

antanut. Clare, kuunteletko sinä?”  

( Clare ) Olen kuin sumussa.  

( Jeesus ) ”Se on sokeri. Kestä vain Minun kanssani. Tulee olemaan rajoitettu ydinaseiden laukaisu 

puolin ja toisin, tarpeeksi syöstäkseen maailman paniikkiin ja valmistelemaan näyttämön Obamalle 

ottaa rauhan suitset ja tulla julistetuksi sankariksi.”  

”Maanne tulee olemaan hulinassa ja yhteydet tulevat olemaan poikki väliaikaisesti. Mutta 

vakiinnuttaakseen sotatilalain, yhteydet ovat välttämättömiä. Loppujen lopuksi, kuinka voi voittaja 

nauttia voitostaan, ilman että kuuluttaa sitä ympäri maailman? Maanne tulee toipumaan tästä 

tuhosta nopeammin kuin kukaan odottaisi, koska kaikki on paikoillaan, täysin tietoisina, mitä on 

tulossa.”  

”Maanne ei tule enää olemaan maailmanvalta. Sillä tulee olemaan valtavia jälleenrakennus 

ongelmia ja saastumista, jotka pitää käsitellä. Älkää erehtykö, maanalaisissa kaupungeissa on 

tärkeitä ihmisiä, sillä aikana kun kaikki muut ponnistelevat pinnalla. Laki ja järjestys eivät ole 

hallinnassa, rikolliset tulevat ottamaan täyden hyödyn, raiskatakseen ja ryöstelläkseen, elämä 

tulee olemaan sotkua.”  



”Silloin Minä tulen teitä varten. Nostakaa päänne ja katsokaa taivaalle, Minä tulen teitä varten 

samana päivänä. Antakaa Minun toistaa, nostakaa päänne ylös, Minä tulen teitä varten sinä 

samana päivänä. Älkää vaipuko epätoivoon, älkää panikoiko. Minä olen varoittanut teitä uudelleen 

ja uudelleen, teidän vapautuksenne on lähellä. Tämä on hetki ikuisuudessa, jota te olette 

odottaneet.” 

( Clare ) Herra, olen sanaton.  

( Jeesus ) ”No niin, se on tulossa. Yhtä varmasti kuin MINÄ OLEN, se on tulossa. Älkää antako 

periksi pelolle. Seisokaa jalansijoillanne, nostakaa silmänne Taivasta kohti, Minä olen tulossa.” 

( Clare ) Herra, auta meitä.  

( Jeesus ) ”Minä olen jo asettanut Minun enkelini auttamaan teitä, te ette tule kompuroimaan tai 

lankeamaan, kaikki on paikoillaan.” 


