
215. MITÄ PIAN TÄYTYY TAPAHTUA… JOULUAATTO 2015 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Joulukuuta, 2015.   

(Clare ) Herra on valmistelemassa meidän sydämiämme, Sydänasukkaat.  

Toivon, että minulla olisi teille kirkas ja kiiltävä viesti tänä Jouluaattona, mutta pelkäänpä, että Herra 
on todella kärsimässä ja viesti on kaukana iloisesta. 

Hän oli hyvin läsnä minulle tänä iltana ylistyksessä ja me vietimme pitkän, pitkän aikaa yhdessä.  

Herran rakkaus lietsoi sydäntäni, kunnes pystyin vaivoin olemaan Hänen läsnäolossaan ja tiedän, että 
kun Hän voimistaa minua sillä tavalla, se tarkoittaa, että koettelemus on tulossa. Huomasin, että 
Hänellä oli mustat housut, tavalliset kengät ja valkea paita, jossa oli laskoksia ja musta rusettisolmio. 
Sitten näin Hänet myös täydessä smokissa.   

En koskaan tule kykenemään kommunikoimaan sillä hellyydellä ja loistolla, mitä Hän välitti minulle 
tänään. Ja minä vain haluan kertoa teille, että mitä tahansa Herra tekee minun kanssani, on myös 
TEITÄ varten – sillä olen vain yksi Hänen tuhansista Morsiamistaan ja Kuningattaristaan. Ja Hän haluaa 
teidän tietävän sen ystävällisen kohtelun, jota te tulette saamaan, kun Hän ottaa teidät Hänen 
Kotiinsa Taivaassa. Siispä, Hän jakaa sen kanssani. Hän antaa minulle vilauksia siitä, mitä tulee 
tapahtumaan etukäteen, niin että voin kertoa teille, mitä odottaa. Minussa ei ole mitään erityistä. 
Ainoa asia, mikä minussa on erilaista, on Herra. Ja Hän on myös teidän kanssanne. Ja se tekee teistä 
aivan yhtä erityisiä.  

Siispä, kun luen näitä asioita teille, haluan teidän ymmärtävän – nämä ovat vain TEIDÄN 
mielenylennykseksenne, koska TE TULETTE tekemään näitä asioita Hänen kanssaan.  

Siispä Hän antoi minulle kauniin, punaisen, samettisen, kuninkaallisen viitan, joka oli koristeltu 
kärpännahalla ja me kävelimme pitkää käytävää pitkin Valtaistuinta kohti. Hän tanssi minun kanssani, 
pidellen minua niin hellästi. Hän oli pukeutunut Hänen kärpännahalla koristeltuun, samettiseen, 
punaiseen viittaansa ja kultaiseen kruunuunsa. Ja sitten Hän asetti kultaisen kruunun myös minun 
päähäni – hyvin koristellun ja sanoi, ”Täydellisen sopiva!” Ja me viipyilimme yhdessä, otsa otsaa 
vasten. Ja nyt Herra on nyyhkyttämässä.  

Jeesus aloitti… ”Voi, Minä odotan pelolla sitä, mitä Minun täytyy tehdä. Oi, kuinka Minä odotan sitä 
pelolla! Koko ihmiskunta tulee olemaan sokissa ja täysin hämmentyneitä. Kaikki, paitsi kaikkein 
etäisimmät, vastauksena kysymättömään kysymykseesi, Minun rakkaani.”  

( Clare ) Minä ajattelin niitä, jotka asuvat erämaassa, eivätkä koskaan saa mitään uutisia ja jotka ovat 
kaukana ihmisten vaikutuspiiristä.   

Hän jatkoi… ”Tämä hetki, jonka täytyy tapahtua. Kunnia, että olet Minun läsnäolossani ikuisesti, täytyy 
ensin edeltää tätä kauheaa koettelemusta Maapallolla. Ei, se ei tule lähelle sinun asumustasi, mutta 
kauhu ja hämmennys tulee olemaan joka puolella Maapalloa, eikä sitä voi paeta. Minun suruni ja 
menetettyjen sureminen – tämä tulee roikkumaan raskaana Maapallon päällä, kuin paksu, tumma 
tuskan peitto. Kiusatut sielut, jotka itkevät apua, kun heidän verensä on vuodatettu, tulee peittämään 
Maapallon nyyhkytyksillään, eikä ole ketään lohduttamassa heitä, kun monet laskeutuvat Helvettiin.”  

”Ja Minun Morsiameni? Mitä hän tulee tekemään? Hän tulee katselemaan sen seurauksia, mitä on 
tehty Maapallon tuhoamiseksi. Mutta sitten hän tulee olemaan Minun seuranani Kunniaan, missä 
jokainen kyynel tullaan pyyhkimään pois. Missä me tulemme juhlimaan hänen Kotiinpaluutaan.”  



”Mutta ennen sitä hetkeä Minun täytyy kärsiä Minun Kärsimykset, jälleen uudelleen, Clare. Muista, 
että näinä hetkinä Puutarhassa, kun kaikki paljastettiin Minulle, mitä Minun tuli kärsiä. Fyysinen 
kärsimys ei ollut eikä koskaan sitä voitaisi verrata henkiseen, tunnetason ahdistukseen – heidän, jotka 
kirkuvat ja itkevät armoa. Kuitenkin armo tullaan kieltämään heiltä, koska armon hetki on kadonnut. 
Aika on tullut, milloin Minun armoni täytyy tulla nielaistuksi tuomiossa. Ja oi, kuinka katkeraa se on 
Minulle!”  

( Clare ) Kiedoin käsivarteni Herran ympärille ja pitelin Häntä tiukasti, toivoen tuovani Hänelle lohtua. 
Vain pieni pisara todella valtavassa kurjuuden valtameressä. Ja Hän itki katkerasti. Minun hyvin pieni 
osani oli pidellä Häntä, melkein kuin olisin pidellyt Häntä pystyssä, koska Hän romahti minun puoleeni 
täydellisessä epätoivossa.  

( Jeesus ) ”Kuitenkin Minä tulen saamaan tahtoni läpi tämän maailman kanssa.” Hän jatkoi. ”Kyllä, 
kärsimystä tulee olemaan runsaasti, mutta Kunnia tulee seuraamaan. Kun tämä Maapallo tulee 
olemaan puhdistettu, se tulee nousemaan jälleen tuhkasta. Ja ne, jotka asuttavat sitä tulevat olemaan 
harjaannutettuja pyhyyden tavoille, mereltä merelle. Kuitenkin pahuuden siemen täytyy ikuisiksi 
ajoiksi puhdistaa Maapallolta ja siksi Minä sallin Maapallolle levon ajan.”  

( Clare ) Tässä Hän viittaa 1000 vuoden hallintoon.   

( Jeesus ) ”Ne, jotka ovat jääräpäisiä, Minä annan heille aikaa nousta uudelleen, kunnes Puhdistus on 
loppuun suoritettu. Kyllä, tämä toinen puhdistuskerta tulee tuomaan esiin Saatanan pahat ja 
korruptoituneet siemenet, ja lopullisesti ne tullaan tuhoamaan ja poistamaan niiltä vaikutusvalta. Ja 
sinä tulet seisomaan Minun rinnallani ja katsomaan sitä omin silmin, Minun Clareni.”  

”Kyllä, aika on tulossa, kun pahuudella ei enää tule olemaan ääntä. Oi, salaisuuksia paljastettavana. 
Niin monia salaisuuksia. Ja sinä tulet ymmärtämään kaikki asiat. Enää sinulla ei tule olemaan mitään 
kysymyksiä. Pikemminkin sinä tulet olemaan täysin valaistunut kaiken syystä.”  

”Älä vaivu epätoivoon. Sinut on voimistettu. Seiso lujana! Tämä on sinun puolustuksen aikasi. Se on 
käsillä. Enää he eivät tule sanomaan, ”Missä on sinun Jumalasi?” Ei, pikemminkin, ”TÄMÄ on SINUN 
Jumalasi?? Mahtava ja Voimallinen? Ei ihme, että sinä rakastat Häntä!” Kuitenkaan he eivät tule 
ymmärtämään Minun rakkauttani.” 

 ”Olkaa valmistautuneita. Olkaa voimistettuja. Se on tulossa.” 


