
334. Jeesus kysyy… Oletteko vielä leikkimässä vai oletteko valmiina? 
Se, mitä on tulossa, on hirvittävää!  

RHEMA-VIESTI 5.6.2020. OLETTEKO VIELÄ LEIKKIMÄSSÄ VAI OLETTEKO VALMIINA  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 12. Kesäkuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon meidän Herramme Jeesuksen rohkeus ja kestävyys meidän kanssamme tänä iltana. 
Ezekiel näki juuri varoitusunen, jonka haluan antaa teille välittömästi.  

( Ezekielin Uni ) Kaksi pientä lasta oli pukeutunut menemään jonnekin, pieni poika ja pieni tyttö. He 
olivat menossa ulos. Ja he istuivat hiekkalaatikolla ja leikkivät lusikalla ja pienellä lapiolla ja pienellä 
ämpärillä. Heidät tavoitettiin leikkimästä tällä hiekalla.  

Yhtäkkiä mies, joka näytti täsmälleen Isä Jumalalta, hänellä oli kauniit hopeiset hiukset ja hopeinen 
parta, tuli kävellen kulman takaa. Ja lapset, kun he näkivät Hänet, he oivalsivat… ”Oi herranen aika, 
meidän olisi pitänyt olla valmiina menemään ja me emme ole valmiita!”  

Tämä kipu ampaisi heidän sydämensä läpi kuin keihäs, aivan heidän sydäntensä läpi. Mies ei ollut 
uhkaava tai pelottava, mutta Hänen sydämestään tuli tämä voima, kuin keihäs. Ja se meni suoraan 
heidän sydäntensä läpi, kun he oivalsivat… ”Oi, meidän oli määrä olla valmiita!” 

Ja unessa keihäs meni aivan Ezekielin sydämen läpi ja se iski häneen fyysisesti. Hän pystyi tuntemaan 
sen rinnassaan, niin kovasti, että hän ei voinut nousta sängystä 15 minuuttiin. Kun näin ilmeen hänen 
kasvoillaan, sanoin… ”Kultaseni, oletko sinä okei?”  

( Clare ) Ezekiel uskoo, että se oli varoitusuni meille kaikille, että ei saa olla laiska rukouksessa. Herra 
pyysi meitä rukoilemaan maan puolesta. Meidän rukouksillamme on todella, todella merkitystä. Ne 
ovat hyvin voimakkaita. Älkää antako elämänne ja olosuhteittenne johtaa ajatuksianne harhaan. 
Pysykää rukouksessa kansakuntamme puolesta ja OLKAA VALMIINA. Olkaa valmiina! Älkää leikkikö 
joka puolella. OLKAA VALMIINA. Se on niin tärkeää Hänelle. Hän tarvitsee meidän rukouksiamme ja 
Hän tarvitsee sitä, että olemme valmiina.  

Kenelläkään meistä ei todella ole aavistustakaan siitä, millainen tämä tapahtuma tulee olemaan. Se 
tulee olemaan ylivoimainen ja tyrmistyttävä samaan aikaan. Se tulee olemaan jotakin niin voimakasta 
ja niin uskomatonta, että se tulee kirjaimellisesti iskemään meidät jaloiltamme.   

Ja jos me emme ole valmiita ja olemme unohtaneet hetken kiireellisyyden ja varoitukset, joita Herra 
on antanut meille. Ja me olemme istumassa pienessä hiekkalaatikossamme, lapioinemme ja 
lusikoinemme ja ämpäreinemme, vain leikkien? Meille tulee olemaan hyvin PAHA tilanne. Herra 
tarvitsee meidän rukouksiamme ja me emme ole valmiita. Tilanne tulee olemaan todella, todella 
paha. Ja Herra on varoittamassa meitä – ”Älkää lykätkö tätä. Olkaa valmiita! Nyt!”  

Siispä, pyydän – minä olen ottanut tämän sydämeeni ja aion ehdottomasti tarkistaa käyttäytymiseni ja 
tavan, jolla käytän aikaani. Ja minä rukoilen, että myös te otatte tämän sydämeenne.  

Jeesus aloitti… ”No niin, Minä halusin käyttää tämän tilaisuuden kertoakseni Minun Morsiamilleni… te 
tiedätte, että te olette kynnyksellä – juuri nyt, hetkellä millä hyvänsä. Ja Minä en halua, että ahdistus 
ottaa teistä vallan, ajatellen, että teitä ei tulla ottamaan Taivaaseennostossa. Te tiedätte, ketä te 
olette, teille on kerrottu. Minä olen varmistanut sen Minun palvelijoitteni kautta. Minä olen antanut 
teille opetuksia siitä. Kaikki, mitä teillä on jäljellä tehtäväksi, on uskoa Minun Armooni.”  



”Se, mitä on tulossa, on kauhistuttavaa laajuudeltaan ja tulee olemaan eristyksiä, jotka eivät ole 
vältettävissä. Silloin teidän tulee TUKEUTUA MINUUN koko sydämestänne ja sielustanne. Siihen asti, 
rukoilkaa toistenne kanssa. Mutta, kun se tapahtuu, rukoilkaa toistenne puolesta ja pysykää tiukasti 
pidellen kiinni Minusta, kuten Minä pitelen teistä kiinni. Tuuli tulee olemaan hurjaa, mutta Minun 
käsivarsillani tulee olemaan hento tuulenhenkäys. Siksi teidän ei tule, hetkeksikään, menettää 
keskittymistänne ja katsoa Minun ulkopuolelleni. Minä tulen pitämään teidät Minun Rauhassani, jos 
te vain luotatte yksin Minuun.” 

”Monet teistä oat tottuneita juoksemaan toinen toistenne luokse. Tässä kohden Minä pyydän teitä 
juoksemaan Minun luokseni, koska te saatatte olla sellaisessa paikassa, missä te ette voi 
kommunikoida toisillenne. Älkää panikoiko. Minä olen paikalla. Minä olen AINA paikalla, varmasti. 
Tukeutukaa Minuun. Tarttukaa tyynyyn, jos teidän täytyy, vain tietääksenne, että Minä olen 
pitelemässä teitä. Minä olen omnipotentti, kaikkivoipa, ja kaikkialla läsnä oleva, eikä mikään voi ottaa 
teitä pois Minulta näiden koettelemusten aikana. Muistakaa, tämä on pian ohi teidän kohdaltanne. 
Hyvin pian.” 

”Juuri nyt Minun suurin kidutukseni on pelastamattomien vuoksi, he eivät ole kuulostelleet Minun 
jatkuvia kutsujani heille, ystäviensä kautta, median kautta, ja sydämessään olevan vain pienen äänen 
kautta. He eivät ole kuulostelleet ja Minä voin tehdä vähän heidän hyväkseen sillä hetkellä, paitsi ehkä 
antaa heille muutaman lisäsekunnin. Muille ei tule olemaan aikaa. Heidän kohtalonsa on sinetöity 
tällä hetkellä, koska he ovat torjuneet Minut niin monta kertaa, että heidän sydämensä ovat 
ylikovettuneet.”  

”Kuitenkin jatkakaa rukouksianne. Minä haluan tehdä jotain selväksi tässä. Jotkut teistä ovat olleet 
kykenemättömiä välittämään sitä tuskaa, mikä tulee tapahtumaan. Mutta Minä vakuutan teille, että 
levoton ja kuolettavan surullinen tunne, joka teillä on, on tuskan manifestaatio ”hengessä”. 
Katsokaahan, sielu ja mieli ovat vain tietoisia siitä, mitä ne havaitsevat hengestään. Jos ei ole mitään 
kommunikaatiota hengestä, syvät tunteet sielussa ja mielessä silti heijastavat sitä, mitä on meneillään 
ja hyvin usein saavat teidät menemään nukkumaan, koska te ette voi keskittyä ja olemuksenne silkka 
ydin on muulla tavalla varattu, ei todella läsnä tällä hetkellä.”  

”Siispä, teidän ei pidä tuomita itseänne, jos te ette rukoile niin kuin muut. Teillä on osanne ja jonain 
päivänä Minä tulen näyttämään sen teille. Joillakin teistä on sellaisia lahjoja ja ylpeyden asennetta, 
että on parempi teille, että ette tiedä rukoustenne voimallisuutta. Minä toivon, että sinä voisit luottaa 
Minuun tässä, Clare. Minä puhun sinulle, Rakkaani.”  

( Clare ) Olen pahoillani, Herra. Olen ”muulla tavalla varattu”, sanoin melkein kiusoitellen.  

( Jeesus ) ”HYVÄ VASTAUS!! Jos totta puhutaan, sinä todella olet ja mikään tässä hetkessä oleminen ei 
ole helppoa sinulle. Sinä olet yksi heistä, joille tämä on suunnattu. Ei tuomitsemista, Minun Rakkaani. 
Minä todella tunnen sinut paljon paremmin, kuin sinä itse tunnet itsesi. Uskotko sen?”  

( Clare ) Ehdottomasti.  

( Jeesus ) ”Sitten usko Minuun, sinä olet ”muulla tavalla varattu” tässä sielujen elämän ja kuoleman 
kamppailussa, he ovat kieltäytyneet Minusta. Paljon suunnitellaan Hengessä juuri nyt. Sen näkeminen 
fyysisellä tasolla, voisi helposti ottaa sinut valtaansa, tiedottomuuteen asti. Sen näkeminen hengessä 
on tarpeeksi rankkaa, jopa Orlandon mainitseminen ja sen seuraamukset. Se on vain alkua, jopa se vie 
veronsa juuri nyt ja Minun täytyy sanoa, hedelmän tuottaminen myös, vaikka sinä olet täysin 
tietämätön siitä, Minun tahdostani.”  



”Kaikille teistä on kerrottu tästä jo kuukausia. Nyt kun te näette niiden tapahtuvan, te voitte ainakin 
olla luottavaisia, että Minulla on kontrolli ja että ei edes varpunen tipahda maahan ilman Minun 
tietoisuuttani. Mikään tällä Maapallolla ei ole helposti ymmärrettävää. Te näette vain jäävuoren 
huipun. Mutta jonakin päivänä Taivaassa te tulette tietämään täysin ja teillä ei enää ole yhtään 
kysymyksiä siitä, miksi tämä tapahtui täällä ja tuo tapahtui tuolla.”  

”Ne teistä, jotka ovat kokoontuneet Minun Sydämeni ympärille, jatkaa rukoilemista kadotettujen 
puolesta ja todistamista siellä, missä pystytte. Ongelma on siinä, että ennen kuin tapahtumat alkavat 
paljastumaan, sydämet tulevat olemaan maailmassa, eikä heidän ikuisuudessaan. Se on yksi syy, miksi 
elpyminen ei ole tullut tähän maahan, kuten se tulee tulemaan jälkeenpäin, kun se on täysin 
murtunut. On kuitenkin taskuja siellä täällä, jotka ovat vastanneet, paikkoja, missä armoja on 
vastaanotettu. Minä riemuitsen näistä ja teidän monista rukouksistanne, joita on sovellettu siellä ja ne 
ovat saaneet hyvän maaperän.”  

”Pysykää hälytysvalmiudessa. Pysykää valmistautuneina. Pysykää Minun Läsnäolossani, älkääkä tulko 
poisvedetyiksi tai antako ajatustenne harhailla, niin että te ette ole jatkuvasti tietoisia, että minä 
hetkenä hyvänsä se kaikki voi alkaa. Minä tiedän, että on väsyttävää pitää tätä mielenne etualalla, 
mutta teillä ei ole varaa antaa asian lipsua tai unohtaa sitä. Varoitusunia, näkyjä ja sanoja on lähetetty 
tiiviimmin ja lähempänä toisiaan kuin koskaan aikaisemmin.”  

”Me olemme matkan viimeisellä osuudella. Minä olen teidän kanssanne. Minä en tule koskaan 
jättämään tai hylkäämään teitä. Kukaan ei voi siepata teitä Minun kädestäni ja kukaan ei voi kukistaa 
sielua, joka kuuluu Minulle. Pyydän, ottakaa sydämeenne, olkaa vahvoja, olkaa rohkeita. Teidän 
palkkionne ei ole kaukana. Pitäkää silmänne ikuisuudessanne Minun kanssani. Minä rakastan teitä 
hellästi ja kauneutenne saa Minut aina valtaansa, Minun Morsiameni.” 


