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Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 12. Huhtikuuta, 2016.
( Clare ) Olkoon teidän kaikkien kanssanne rauha, joka läpäisee kaiken ymmärryksen, Jeesuksen rauha,
Sydänasukkaat. Minä haluan jakaa kanssanne osan lukemisesta, jonka Hän antoi minulle tänään
viestissä… ”Suuri Herätys tulee Taivaaseennoston jälkeen”
( Jeesus ) ”Minut tullaan näkemään Taivaaseennoston aikana, Minä en astu jalallani Maapallolle,
mutta Minut tullaan näkemään. Miami ei yhtään eroa toisesta maailmansodasta, sodista ja sodan
huhuista. Koska tieto lisääntyy, aiheutettu vahinko lisääntyy ja on hämmentävämpää, eksyttävämpää
ja tuhoavampaa kuin koskaan aikaisemmin. Siitä syystä se tapahtuu hetkellä, jolloin Minua vähiten
odotetaan. Katsohan kaikki kuut ja juhlat, silloin Minua odotetaan. Sen pitäisi soittaa hälytyskelloja,
ettei se voi olla juhlapäivänä, koska te odotatte Minua. Eikö sanotakin, että kun Minua vähiten
odotetaan, Minä tulen? Se oli tarkoitettu vihjeeksi.”
( Clare ) OK, nyt se on ristiriidassa sen kanssa, mitä ihmiset sanovat sovituista ajoista.
( Jeesus ) ”Anteeksi.”
( Clare ) Voi Herra, Sinä todellakin olet Hallitsija.
( Jeesus ) ”Minä todellakin tulen tekemään asioita sovittuina aikoina, mutta Minä katsoin
oikeudekseni erottaa niistä Taivaaseennoston, siis miksi katselet sovittuja aikoja?”
( Clare ) Ummmm, arvelen, että koska se käy järkeen.
( Jeesus ) ”Täsmälleen. Ja Minä jo päättelin, että se ei kävisi järkeen. Siispä rentoudu ja lakkaa
yrittämästä arvata, mitä Minä aion tehdä. Minä jo annoin sinulle erittäin vakaan osoittimen, tyydy
siihen Clare. Pyydän, älä kylvä sekaannusta, pidä kiinni siitä, mitä annoin sinulle vuosia, vuosia sitten.
Tyydy siihen. Lakkaa etsimästä arvausta, mikä käy kaikkein eniten järkeen. Te kaikki väsytätte itsenne
yrittämällä ratkaista tämän asian käyttämällä tähtiä ja kuuta ja sovittuja aikoja luotilankananne.”
( Clare ) ”Oi Herra…”Olin juuri ajattelemassa siinä vaiheessa… Pojat, minun täytyy todella olla väärä
profeetta… Hän vastasi ilman, että sanoin mitään.
( Jeesus ) ”Sinä et ole väärä profeetta, Minä pidän siitä, miksi sinä kutsut itseäsi… Minun Morsiameni.
Ja eikö Sulhanen luottaisi Naiselleen salaisuuksiaan?”
( Clare ) Kun olin lukenut tämän ja ylistyksen aikana, en voinut käyttää musiikkia – se vain oli liian
häiritsevää ja äänekästä. Ja tunsin, että minun täytyy etsiä Hänen läsnäoloaan ja lohduttaa Häntä.
Minä tunsin Hänet koko päivän tänään, mutta halusin todella erityisesti olla Hänen kanssaan, kaikki
huomioni Häneen keskittyneenä.
Ezekiel ja minä olemme tunteneet surun pätkiä Hänen sydämestään ja tänä iltana en välittänyt
mistään muusta, kuin pidellä ja lohduttaa Häntä. Elämissämme ja muiden elämissä on aikoja, jolloin
sanat eivät ole tarpeellisia. Vain halausta ja lohtua voidaan antaa.
Oi Herra, tänä iltana tunsin niin kovaa kipua Sinun sydämessäsi. Ja mieleeni juolahti… Olet sanonut
Taivaaseennoston ajoituksesta, Sinä pidennät aikaa pieninä lisäyksinä ja silloin Sinä selitit minulle, että
se tarkoittaa minuutteja. Kun niin on asianlaita, joka hetki Sinun täytyy uudelleen arvioida ja tehdä

päätös. Jokaisen sielun jokaisena hetkenä Maapallon pinnalla ja tehdä päätös siinä hetkessä, mennäkö
eteenpäin lopulta miljoonien kuolemaan – vai odottaa hieman kauemmin. Oi, kuinka kivuliasta sen
täytyy olla! Jeesus aloitti…
( Jeesus ) ”Silti Minun Isäni on se, joka tekee valinnan, Clare. Hän on se, Jonka täytyy uudelleen
arvioida hetki hetkeltä, kun Minä seison kuilussa. Mutta Minun sydämeni on surusta raskas. Se, mitä
olet nähnyt Pamin unessa, valtameren rannalla Kaliforniassa, on Minun sydämeni tuho, kun viimein
kaikki tapahtuu.”
”Minä otin esille Taivaaseennoston ajoituksen, koska se kestää toistamista – niin että minun
Morsiameni voi olla vakaa, kun hän kulkee. Sillä aikaa, kun tämä taistelu elämistä on meneillään. Sinä
olit oikeassa huomioissasi, että Minä yritän saada pelastetuksi niin monta kuin mahdollisesti voin,
ennen hirvittäviä tapahtumia. Niin että he tulevat Minun luokseni ja ovat ikuisesti Minun
läsnäolossani. Vaikka nämä tapahtumat ISIKSEEN liittyen ovat ajaneet ihmisiä kodeistaan, paholaiset
eivät voineet nähdä ennalta Minun Henkeni liikkeitä näissä leireissä, tuodakseen heidät Minun
luokseni. Se on, kuten aina… mikä oli tarkoitettu pahaan, sen Minä käänsin hyväksi.”
”Minä tiedän ja tunnen kaikkien Minun Morsianteni hermostuneisuuden, jota he kokevat juuri nyt.
Minä erityisesti tiedän pahojen voimien painostuksen lisääntymisen. On aivan kuin me kaikki olisimme
kulkemassa nastojen ja neulojen päällä, pimeyden meren läpi – ja Minä olen pahoillani, että asiat ovat
näin toistaiseksi. Mutta jopa sen te voitte tarjota Minulle paastouhrauksena, vielä laskemattomien
sielujen puolesta, joita Minä vedän puoleeni.”
”Kun se lopulta tapahtuu, se tulee olemaan yllätys kaikille. Minun sanani tästä ei tule palaamaan
Minun luokseni tyhjänä. Se, mitä te kaikki nyt olette kokemassa Maapallolla, ovat synnytyspolttoja, Te
olette synnyttämässä Minun kanssani Minun lapsiamme.”
”Tapahtumat tulevat tapahtumaan sarjatulimaisessa järjestyksessä. Kalliomoskeija, Israelin valloitus,
eri osapuolten räjäyttämät ydinpommit, Amerikan valloitus. Viimeinen oljenkorsi tulee olemaan
Miamin pommitus ja muiden kohteiden – kun kaikki tämä laitetaan yhteen, sekä CERNin uudelleen
aloitetut ponnistukset. Kaikki tämä yhdessä saattaa Maapallon komeetan reitille, minkä Johannes on
ennalta nähnyt. Mutta teidän uskollisten rukousten, tähän hetkeen asti, ansiosta se tulee
naarmuttamaan tätä planeettaa ja jatkamaan matkaansa.”
”Tämän sinä voit jakaa kaikkien rukoilleiden kanssa… te olette liikuttaneet Minun sydäntäni ja todella
meidän Isämme on kuullut ja vastannut Armolla. Se olisi ollut paljon, paljon pahempi. Se on tärkeä
uutinen niille, jotka ovat odottaneet pahinta.”
”Tämä on Minun viestini sydän tänä iltana… Armoa on annettu. Minä annan teille Minun rauhani ja
Minun voimani nyt ja Minä siunaan teidät Minun Morsiameni ja Minun lapseni. Tietäkää, että
rukouksenne liikauttavat Minun Isäni sydäntä ja ne tulevat tuomaan vielä lisää armoja. Jatkakaa
maailman puolesta rukoilemista.”

