
289. Jeesus selventää… Tapahtumien Järjestys. Kalliomoskeija, 3.Maailmansota, 

Miami, Komeetta, Tsunamit &Taivaaseennosto. Maapallon Ihmiset… KATUKAA! 

RHEMA-VIESTI 24.5.2020. TAPAHTUMIEN JÄRJESTYS… 3.MAAILMANSOTA, MIAMI, KOMEETTA & 

TAIVAASEENOSTO  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 8. Huhtikuuta, 2016.  

Clare aloitti… Olkoon meidän Herramme Jeesus Kristuksen rohkeus ja viisaus kaikkien kanssamme, 

Sydänasukkaat.  

Tänä iltana, törmäsin – tai se tuotiin minun huomiooni, tiettyyn profetiaan eräästä asteroidista. Ja 

Herra ei ole puhunut minulle paljon yksityiskohtia siitä. Eikä Hän myöskään ole puhunut minulle 

ajoituksesta. On tarpeetonta sanoa, olin hieman ymmälläni. Siispä, tulin Hänen luokseen ja 

sanoin… ”Herra, en tiedä, mitä ajatella näistä asioista. Se on niin hämmentävää. Me emme 

etsineet sitä, vaan se tuli meille. Minä tiedän, että Sinä annat eri palasia palapelistä eri 

profeetoille. En vain tiedä mitä ajatella?”  

Jeesus vastasi välittömästi… ”Haluaisitko, että Minä selventäisin sen sinulle? Tämä ei ole Minun 

lempiaiheeni, mutta Minä en halua nähdä hämmennystä Minun Ihmisteni joukossa myöskään.”  

”Komeetta tulee todellakin ja se tulee iskemään Puerto Ricoon. Miljoonia tulee kuolemaan. Sitä 

Minun sydämeni suree. Tämä tulee tapahtumaan ennen Taivaaseennostoa.”  

( Clare ) Ennen Taivaaseennostoa?  

( Jeesus ) ”Kyllä. Miksi sinä luulet, että Minä lähetin sen unen sinulle?”  

( Clare ) Hän puhuu siitä, että joku näki unen vuosi sitten. Ja tämä oli toinen niistä asioista, joihin 

en saanut aivan soviteltua palapelin palasia, Herran minulle antaman tiedon valossa. Siispä, 

odotin, että Hän laittaa kaiken järjestykseen.   

Tämä on Uni, jonka Hän mainitsi… Olin perheeni kanssa talossamme Pohjois-Kaliforniassa ja me 

olimme syvästi huolestuneita. Kauhean kovat ajat ja katastrofit olivat tapahtuneet 

kansakunnassamme ja me olimme onnistuneet pääsemään niiden kaikkien läpi, mutta jotakin oli 

tapahtunut idässä ja oli tulossa meidän suuntaamme ja se oli yli meidän kykymme säilyä hengissä. 

Me tiesimme, että meillä oli vain muutamia sekunteja aikaa elää.  

Katsoin aviomiestäni ja kahta teiniämme ja sanoin… ”Pyytäkäämme Jeesusta tekemään meidät 

valmiiksi tapaamaan Hänet.” Me kaikki kumarsimme päämme ja kun aloimme rukoilemaan, 

”Jeesus pyydän, tee meidät valmiiksi tapaamaan Sinut…”sisällämme oli kovaääninen VOIMAN 

RÄJÄHDYS ja me välittömästi hehkuimme! En pystynyt edes näkemään mitään ruumiittemme 

selvästi erotettavia piirteitä, koska me kaikki olimme kuin kirkkaita valkoisia hehkuvia tähtiä!  

Yritä katsoa aurinkoon – me olimme niin kirkkaita!!! Minä tiesin, että se oli sisällämme olevan 

Pyhän Hengen voima! Kristuksen ylösnousemusvoima räjähti sisällämmeja täysin muutti meidät! 

Aivan kuin meidät olisi kytketty tähden kaikkiin jännitteisiin ja Jumala käänsi katkaisijaa!  

Sitten kuului kovaääninen pamaus kuin ukkosen jyrähdys ja näin sinisen salaman välähdyksen 

menevän meidän kaikkien läpi ja välittömästi meidät ammuttiin kodistamme kuin raketit, jotka 

liikkuivat valonnopeudella.  

Me OLIMME valoa ja me matkasimme valonnopeudella. En pystynyt aukaisemaan silmiäni, mutta 

tiesin, että kun aukaisisin, löytäisin itseni Taivaasta. Kirjaimellisesti, silmänräpäyksessä!!! Minä vain 



huusin… ”Ylistys Jeesukselle!” En vain pystynyt lopettamaan Hänen ylistämistään! Heräsin niin 

iloisena ja rauhassa ja innostuneessa odotuksessa! Se oli minun uneni loppu.   

( Clare ) Siis Sinä lähetit sen unen, niin että minä voisin saada sen?  

( Jeesus ) ”Aivan oikein. Niin että voisin pitää sinut ajan tasalla. Katsohan, pommit tulevat 

suistamaan Maapallon akseliltaan, se tulee hoipertelemaan kuin humalainen. Typerät ihmiset, 

ajattelitteko te, että teidän lapsenne voisivat jäädä henkiin tässä? Maapallo tulee olemaan hyvin 

erilainen paikka komeetan jälkiseurauksena. Mutta sinä et tule olemaan täällä kokemassa sitä. 

Aivan kuten naisen unessa, sinut tullaan siirtämään ja ottamaan pois Maapallolta. Aivan kuten 

Ezekiel näki unta, Minä tulen syöksymään ja viemään sinut ylös tämän hirvittävyyden edestä, aivan 

kuten Ezekielin unessa.”  

Siispä tässä on Ezekielin uni 6. Joulukuuta, 2015.  

Me olimme valtatiellä avoautolla, jossa katto oli alhaalla, menimme länteen päin. Yhtäkkiä 

voimakkaat tuulet alkoivat puhaltamaan takaamme idästä. Käännyin katsomaan, mikä se oli ja 

siellä oli tummia pilviä pyörien ja kieppuen taivaalla. Aluksi ne olivat harmahtavia ja synkkiä ja 

sitten ne muuttuivat tummiksi, mustiksi myrskypilviksi ja kuului äänekästä jyrinää, joka kyllästi ja 

täysin hallitsi ilmaa – se oli NIIN äänekästä ja pahaenteistä, aivan kuin sillä olisi ollut oma 

elämänsä. Kuului kirkumisia. Tämä pimeys pyyhkäisi kaiken tieltään. Taivas yläpuolellamme ja 

edessäpäin oli kirkas ja aurinkoinen, kuin tyypillinen lounainen päivä.   

Kun pilvet jatkoivat vellomaan ja pyörimään, ne alkoivat ottamaan outoja muotoja ja alkoivat 

muodostamaan hyvin rajatun kallon muodon. Kaikki pilvet kuvassa liikkuivat suurella nopeudella, 

aivan kuin se olisi ollut tavoittamassa meidät. Pystyi kuulemaan ihmisten kirkuvan takanamme, 

kun tämä asia verhosi heidät pimeyteen. 

Tässä vaiheessa, me kiihdytimme vauhtia ja ajoimme hyvin nopeasti, yrittäen päästä pois siitä, 

monien muiden autojen kanssa. Yhtäkkiä koillisesta päin pystyi näkemään suuren valkean hevosen 

ratsastavan laukkaavan ilmassa. Se tuli hyvin selväksi ja sen takana olivat vaunut ja monia muita 

hevosia ja ratsastajia. Kun se tuli lähemmäs, pystyi näkemään, että Jeesus oli vaunuissa, valkeisiin 

pukeutuneena ja kruunu Hänen päässään. Hän oli nopeampi kuin pilvet ja kallo ja tuli taaksemme. 

Hän heilutti Käsivarsiaan aivan kuin olisi paimentanut lampaita ja laittoi meitä ryhmiin ja siirtyi 

eteenpäin. Pystyi yhä kuulemaan kauheita kirkumisia ja rääkäisyjä Herran armeijan takaa, missä 

pimeys oli ottamassa heitä valtaansa.  

Herra ja Hänen armeijansa olivat muodostaneet esteen meidän ja tuhon väliin ja me saimme 

vähän etäisyyttä siihen, liikkuen todella nopeasti. Minulla oli tunne, että me joko olimme ylhäällä 

ilmassa tai meidät oltiin aikeissa ottaa ylös ilmaan. Siihen uni loppui.  

Jeesus jatkoi… ”No niin, nyt sinulla on joitakin yksityiskohtia. Oletko saanut tämän kaiken 

sovitetuksi?”  

( Clare ) Siis, tapahtumien järjestys on… Kalliomoskeijan tuho, 3. Maailmansota, Rauhansopimus, 

Komeetta, Taivaaseennosto?  

( Jeesus ) ”Ei rauhansopimusta ennen Taivaaseennostoa, ei ole aikaa rauhansopimukselle, se 

tapahtuu jälkeenpäin. Sota tulee laittamaan Maapallon komeetan törmäyskurssille. Miami, 

komeetta – kaikki samana päivänä. Sinä et tule olemaan täällä pimeydessä ja tuulessa. Maapallo 

tullaan järjestämään uudelleen: fyysisesti, elektromagneettisesti, ilmaston ja ominaisuuksien 

suhteen. Tämä tulee olemaan ihmisen tekosia, Clare. Minä en koskaan tarkoittanut, että tämä 



komeetta osuu Maapalloon. Se tulee tapahtumaan, koska tietämättömät ihmiset kuuntelivat 

demoneita ja sallivat ylpeyden ja ahneuden hallita omiatuntojaan, ajatellen, että jos he tuhoaisivat 

2/3 ihmiskunnasta, jotenkin Maapallo olisi parempi paikka elää. (se on ydinsota) Vähänpä he 

tiesivät, että Helvetin täyttyminen aiheuttaisi Maapallon laajenevan ja heidän maanalaisten 

kaupunkiensa muuttuvan heidän maanalaisiksi haudoikseen. Komeetta tulee naarmuttamaan 

Maapalloa ja jatkamaan matkaansa.”  

( Clare ) Jatkamaan matkaansa? 

( Jeesus ) ”Aivan oikein. Se tulee aiheuttamaan syvän viillon ja jatkamaan ulkoavaruuteen jälleen. 

Se ei tule pysähtymään tänne. Se on kaksi mailia (n. 3 kilometriä) läpimitaltaan, hyvin suuri. Sinun 

täytyy ymmärtää, että sen mukana tulee jätettä ja kaasuja, jotka saavat aikaan paljon tuhoa. Se 

tulee säilymään ohi Maapallon.”  

”Tämä ei ole pelon lietsontaa, Minun Rakkaani. Tämä on yksinkertainen tosiasia ja seurausta, kun 

ihmiset ovat peukaloineet Maapalloa ja kyllä. CERNillä on myös tekemistä tämän kanssa myöskin.” 

 ”Vihollinen on voitonriemuinen tästä tapahtumasta, tietäen, että Helvetti tulee täyttymään hyvin 

äkkiä. Siitä on seurauksena mannerlaattojen siirtymisiä, maamassojen siirtymisiä, maanjäristyksiä 

ja tuhoavia tsunameita.”  

( Clare ) Herra! Kuinka sellaisiin tapahtumiin voi varautua?  

( Jeesus ) ”Laita luottamuksesi Minuun. Tunnusta syntisi, anna anteeksi vihollisillesi ja pysy 

katuvana. Tee armon töitä joka puolella ympärilläsi, älä tuhlaa aikaa mennäksesi auttamaan 

naapuriasi, ketä ikinä he ovatkaan. Ja ennen kaikkea, rukoile Armoa.” 

”Sinä olit oikeassa samaistaessasi lopullisen tuomion töihin, jotka joko tuomitsevat tai 

tasapainottavat ihmisolemassaolon painoa Maapallolla. Kyllä, Elämän Kirja tullaan aukaisemaan, 

tilikirjat otetaan esiin ja vaikka Minä olen maksanut teidän sielunne kokonaan, teidän ansionne 

elinaikananne tullaan myös punnitsemaan syntejänne vastaan.”  

”Tämä on toinen tuomio, jota ei ole tarkoitettu Minun Morsiamelleni, vaan niille sieluille, jotka 

odottavat Maapallon syövereissä, he eivät hyväksyneet Minua eivätkä eläneet Minua varten. Tämä 

tulee olemaan äärimmäisen surun aikaa monelle. Sielut joko kuulostelevat Minun varoituksiani 

hengessä, että ”Heidät on tuomittu ja puutteellisiksi havaittu”tai he jättävät varoitukset 

huomiotta, sinetöiden pääsynsä omiin vaivattuihin omiintuntoihinsa, niin että se ei enää vaivaa.”  

”Maapallon Ihmiset, jotka eivät ole ottaneet Minua vastaan sydämiinsä, tiedättekö te, että tulee 

hetki, jolloin te seisotte Taivaan Ja Maapallon Tuomarin edessä? Tiedättekö te, että teidän 

omatuntonne on varoittanut teitä läpi elämienne, että jotakin on vakavasti pielessä sisällänne? 

Tiedättekö te, että on olemassa seurauksia Minun huomiotta jättämisestäni? Minä olen 

koputtanut ja koputtanut ovellenne, mutta te kieltäydytte avaamasta Minulle. Nyt te olette 

kauhujen odotushuoneessa. Kauhujen, joita on tulossa Maapallolle ja monet teistä ovat 

jääräpäisesti lukinneet oven ja olleet huomioimatta Minua.”  

”Jos te kuolette tässä tilassa, te ette tule enää näkemään sukulaisianne, jotka hyväksyivät Minut. 

Te ette tule näkemään rakkaita lemmikkejänne, joita Minä lähetin lainaksi teille lohduttamaan 

teitä suruissanne. Te ette tule näkemään lapsenlapsianne. Te tulette päätymään Tulijärveen 

Paholaisen ja hänen pahojen enkeleidensä kanssa. Valinta on teidän. Te tiedätte, että te ette ole 

oikeassa suhteessanne Minuun. Puolisonne, lapsenne, vanhempanne ovat kertoneet teille Minun 

rakkaudestani yhä uudelleen, mutta te olette pilkanneet ja torjuneet Minut.”  



Kuten Herra selittää sen 19. Elämän Salaisuudessa…  

16. Materialistinen herrasmies tulee katumaan kaikkia järjettömyyksiä ja hän tulee niitä 

henkilökohtaisesti kiroamaan päivänä, jolloin hetki saapuu, kun arkun kansi aukeaa ja paljon 

juhlittu kömpelö hankala henkilö, ruumis, halusi hän tai ei, laitetaan arkkuun, palaa maapallolle 

jälleen tullakseen siksi, mistä on lähtenyt.  

17. Tällä sillalla ikuisuuteen, he tulevat värisemään tässä lohduttomassa näkymässä, jota he ovat 

yrittäneet saada katoamaan olemattomiin itseltään ja muilta ja joka kuitenkin lopulta saa heidät 

kiinni!  

18. Kuitenkin, silloin tulee olemaan ”liian myöhäistä”; he tulevat menemään surkeaan 

tuonpuoleiseen, ”tyhjiöön”, aivan kuin he ovat kuvitelleet. Siellä heille tullaan antamaan aikaa 

kunnes, ovat heittäneet menemään materialistisen luomisen käsitteen, he tulevat kykenemään 

vähitellen kantamaan hieman hengellistä valoa.  

19. Tämä on heidän kohtalonsa, kohtalo, jota en Minä, vaan he itse ovat valmistelleet itselleen. 

Eikö apostoli Paavali kerran sanonut: ”Kun puu kaatuu, se jää makaamaan!”  

20. Ilman uskoa he kaatuvat ja ilman uskoa he tulevat jälleen heräämään siellä. He olivat 

pakotettuja luovuttamaan maapallolle aivojensa ja älykkyytensä elämän, yhdessä sitä palvelevan 

mekanismin kanssa ja hengellinen elämä, jonka heidän maallisen matkansa aikana kiistivät, on 

saavuttanut nollan. Te, Minun lapseni, ette voi ettekä pysty käsittämään niitä surkeita olosuhteita, 

jotka odottavat heitä siellä!  

Menemme eteenpäin Sisar Claren kautta tulleessa viestissä… 

( Jeesus ) ”Minä en voi auttaa teitä huolen päivänä. Se tulee olemaan liian myöhäistä. Te tulette 

olemaan kauhistuneita siitä, mikä on tulossa Maapallolle, tulossa suuntaanne muutaman tunnin 

sisällä, jos edes saatte sitä varoitusta. Teille ei ole pakotietä. Se tulee olemaan niin äkillistä, että 

mielenne tulee juuttumaan ylikuormitustilaan. Te ette tule katumaan tai ottamaan Minua vastaan 

silloin. Pikemminkin demonit tulevat raahaamaan teidät alas helvettiin.”  

”Siispä, Minä teen teille viimeisen vetoomuksen. Minä todella rakastan teitä. Jokainen siunaus 

elämässänne tuli Minun sydämeni anteliaisuudesta. Minä tulen antamaan anteeksiteille ne 

rikokset ihmiskuntaa vastaan, jos te vain myönnätte erehtymisenne ja pyydätte Minua 

myöntämään teille katumuksen armon.”  

”Jotkut teistä ovat juosseet pahojen joukoissa koko elämänne, te olette varastaneet köyhiltä, 

murhanneet viattomia, vanginneet syyttömiä ja tehneet kaikkea elämässänne itsenne ja lastenne 

palvelemisen motiivista. Mutta kuitenkin, Minä menin Golgatalle ja annoin elämäni kaiken sen 

vuoksi, mitä te teitte. Nyt Minä kutsun teidät katumaan, koska kun nämä katastrofit - joita jotkut 

teistä ovat jopa olleet mukana suunnittelemassa… kun ne tapahtuvat, teille ei ole aikaa jäljellä 

katua.”  

”Siispä Minä pyydän – puhukaa Minulle, Minä kuuntelen teitä. Kertokaa Minulle, ”Jeesus, minä 

tiedän, että olen tehnyt syntiä. Minä tiedän, että olen välttänyt kohtaamasta sitä, mitä olen tehnyt 

ja todella tiedän, että aikaa on vähän. Anna minulla anteeksi, anna armoa minulle ja ota minut 

vastaan Sinun Valtakuntaasi. Minä tiedän, että Sinä kuolit minun syntieni vuoksi. Tästä päivästä 

lukien, käännän selkäni synnillisille tavoilleni ja Sinun avullasi, minä tulen elämään elämääni Sinua 

varten. Amen.”  



”Se, mikä tässä on tarpeellista, on että te sanotte tämän koko sydämestänne, te todella kadutte 

sitä pahaa, jota olette tehneet, te todella haluatte muutosta ja annatte elämänne Minulle, Elävän 

Jumalan Pojalle, joka kuoli teidän puolestanne ja nousi jälleen. Ilman todellista katumista, teille on 

hyvin vähän toivoa. Tavoittakaa Minua vain yksi askel eteenpäin ja Minä tulen vetämään teidät 

Minun iankaikkisille käsivarsilleni ja te tulette löytämään rauhan sielullenne. Minun lapseni, tehkää 

tämä nyt. Aikaa on vähän jäljellä ja monille teistä ei ole aikaa ollenkaan, kun suurtuho iskee 

Maapallolle.”  

”Katukaa nyt ja Minä tulen antamaan teille anteeksi. Ja riippumatta siitä, mitä tapahtuu tällä 

Maapallolla, te tulette olemaan Taivaassa Minun kanssani ikuisuuden.” 


