339. Jeesus sanoo: ”Herran Päivä on käsillä”
HERRAN PÄIVÄ ON KÄSILLÄ
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Kesäkuuta, 2016.
( Clare ) Olkoon Herra aina edessämme ja pitäköön Hän meidät Hänen Rauhassaan.
Minun rakkaat Sydänasukkaani, Herra on kertonut meille viikkojen ajan, että Hän menee minuutti
minuutilta, ennen kuin tämä sota puhkeaa. Ja tänään on tullut uutisia, että kansakunnat ovat tulossa
sota-asemiin. Minä epäilen, että monet eivät tiedä, mitä on tapahtumassa tai ymmärtävät
jälkiseuraukset. Maailmalla on heidän mielenkiintonsa. Mutta pian, maailma sellaisena kuin me sen
tunnemme, ei tule enää olemaan olemassa ja mitään ei jää jäljelle, paitsi Jumala – tai hallinnon väärä
turvallisuus – hallinnon, johon ei voi luottaa.
Ehkä meidän rukouksemme tulevat jälleen työntämään tapahtumia taaksepäin. Mutta me olemme
DEFCON 3:ssa (Defence Readiness Condition, Yhdysvaltojen puolustusvoimien valmiustila, 5=matalin,
1=korkein ja se merkitsee välitöntä Yhdysvaltoihin kohdistuvan hyökkäyksen uhkaa) ja Venäjän,
NATOn ja Amerikan joukkojen sijoittelu on kieltämättä vakava merkki lähestyvästä sodasta.
Kun tulin rukoukseen ja istuin kuuntelemaan Herran ääntä, Hän aloitti…
( Jeesus ) ”Nyt on sinun vuorosi pidellä Minua lähellä sydäntäsi. Kun Minun täytyy katsoa äitien ja
lasten kasvoja, jotka tullaan erottamaan ikuisuudeksi. Ja kuitenkin, Minun varustamiseni Taivaassa
näitä varten on täysi muistin menettäminen, aivan kuten Minä teen abortoitujen vauvojen kanssa.
Niin monet perheet tullaan erottamaan ja he menehtyvät. Sinä et voi samaistua tähän, koska sinulla ei
koskaan ollut perhettä – muuta kuin omat lapsesi, jotka nyt asuvat kaukana.”
”Clare, surullisin osa tässä on se, että niin monet eivät koskaan ottaneet aikaa tuntea Minua. Minä
koputin ja koputin, mutta kukaan ei tullut ovelle. Nyt kuolema on ovella. Hyvin paljon
tuntemattomana heille, se on nyt heidän ovellaan. Ja todella, useimmille on liian myöhäistä. He ovat
torjuneet Minun yritykseni niin monta kertaa, että nyt heidän sydämensä ovat kovettuneet ja ovat
läpäisemättömiä.”
”Tulee olemaan niin monia, jotka eivät tule edes olemaan hereillä; he tulevat menemään
nukkuessaan. Tämä tulee olemaan suurin tragedia, mitä Maapallo on koskaan tuntenut. Koskaan ei
ole ollut niin monia sieluja Maapallolla, koskaan ei ollut Minun varusteluani heidän pelastuksekseen.
Tragedia on siinä, että mahdollisuudet elää Taivaassa Minun kanssani ikuisesti, on menetetty näiden
sielujen osalla ja he tulevat katsomaan taaksepäin ja näkemään, mitä he työnsivät pois kerta toisensa
jälkeen.”
”Ei tule olemaan mitään tekosyitä. ”Raamatun uskon kiihkoilijat olivat liian karskeja. Toiset eivät olleet
tarpeeksi älyllisiä. Toiset eivät olleet tarpeeksi rakastavia. Helluntailaiset olivat liian äärimmäisiä.”
Mikään näistä selityksistä ei tule kestämään, sillä Minä lähetin heille Äiti Teresan, lähetystyöntekijöitä,
piispoja ja pappeja – korkeasti koulutettuja ja silti rakastuneita Minuun. Evankelistoja ja parantumisen
ihmeitä. He ovat nähneet tässä maailmassa koko Minun palvelijoitteni skaalan ja kuulleet heidän
ihmeellisiä, itsensä uhraavia tarinoita ja silti he työnsivät Minut pois. Siispä todella, ei tule olemaan
yhtään tekosyytä.”
”Tämä on aika, josta puhuttiin Jooelin Kirjassa, missä tuomion täytyy tapahtua.”
Jooel 2:1-5

1.Puhaltakaa pasuunaan Siionissa, toitottakaa torvia Minun pyhällä vuorellani. Jokainen maan asukas
on vapiseva, sillä Herran päivä tulee. Niin, se on lähellä:
2.Pimeyden ja synkeyden päivä, pilvien ja pilkkopimeän päivä. Vuorille levinneenä niin kuin
aamurusko, on lukuisa ja väkevä kansa, jonka vertaista ei ole ollut ikiajoista asti, eikä tämän jälkeen
enää tule, tulevaisten polvien vuosiin saakka.
3.Sen edellä käy kuluttava tuli, sen jäljissä polttava liekki. Niin kuin Eedenin puutarha on maa sen
edessä, sen jäljissä on autio erämaa, eikä jää ketään, joka olisi siltä pelastunut.
4.Ne ovat näöltänsä kuin hevoset ja niin kuin ratsut ne juoksevat.
5.Ryskyen kuin sotavaunut ne hyppivät vuorten huipuilla, räiskyen kuin tulen liekki, joka kuluttaa
oljet; ne ovat kuin väkevä kansa, sotarintaan asettunut.
Ja myöhemmin, Jooel 2 sanoo…
20.Ja mikä pohjoisesta tulee, sen Minä karkoitan teistä kauas ja syöksen sen kuivaan ja autioon
maahan, sen alkupään Idänmereen ja loppupään Länsimereen. Ja siitä nousee löyhkä, nousee katku.
Sillä suuria se on yrittänyt.
Ja sitten Jooel 3:ssa oli Pyhiä Kirjoituksia, joita Hän väräytti minulle…
2.Minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin (nimi merkitsee Herra tuomitsee)
laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa, kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat
hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ja jakaneet Minun maani
9.Julistakaa tämä pakanakansain seassa, alkakaa pyhä sota, innostakaa sankareita, lähestykööt,
hyökätkööt kaikki soturit.
10.Takokaa vantaanne miekoiksi ja vesurinne keihäiksi. Sanokoon heikko: ”Minä olen sankari.”
11.Käykää avuksi, tulkaa kaikki kansakunnat joka taholta. He kokoontuvat sinne. Anna, Herra,
sankariesi astua sinne alas.
12.Lähtekööt liikkeelle, hyökätkööt kansakunnat Joosafatin laaksoon; sillä siellä Hän istuu
tuomitsemassa kaikkia pakanakansoja, joka taholta tulleita.
13.Lähettäkää sirppi, sillä sato on kypsynyt. Tulkaa polkemaan, sillä kuurna on täynnä ja kuurna-altaat
pursuvat ylitse; sillä heidän pahuutensa on suuri.
14.Meluavia joukkoja, meluavia joukkoja ratkaisulaaksossa! Sillä lähellä on Herran päivä
ratkaisulaaksossa.
15.Aurinko ja kuu käyvät mustiksi ja tähdet kadottavat valonsa.
( Clare ) Ja siinä vaiheessa, kun minä luin tätä läpi, minun ajatukseni jotenkin harhautuivat. Ja sanoin…
”Herra, Sinä et vaikuta olevan raskassydäminen?”
Ja Hän sanoi… ”Ei, Minä pidätän Sinulta Minun äärimmäisen kidutukseni. Sinä et kestäisi sitä näkyä.”
”Katsohan, Minä olen kertonut sinulle uudelleen ja uudelleen: Minä olen ovella. Se ON ovella, puuttuu
vain sana Isältä. Yksi sana – ja se on tehty. Kaikki kansakunnat ovat tässä mukana. Enkö minä sano,
”Kootkaa kansakunnat?” Jooel 3:2.

”Israelissa on ollut paljon katumusta, sen jälkeen, kun Nathanin sanat annettiin, paljon katumusta.
Silti, ihmiset eivät ole noudattaneet Minun sääntöjäni ja käskyjäni ja tämä sukupolvi ei tunne Minua.
He tuntevat lihan aika hyvin, mutta Minut? He eivät tunne. Se on jakaantunut maa, hajalle revitty
henki… nuoret tavoittelevat maailman tapoja, vanhemmat katuvat heidän puolestaan. Mutta Minä en
anna sen olla enää jakaantunut. Nuoret tulevat itkemään apuun Minua ja muuttamaan tapansa,
mutta ei ennen, kuin lukuisat joukot menehtyvät.”
”Minä tulen seulomaan Minun ihmiseni ja Minun jyväni Minä tulen laittamaan sivuun viljavarastoon.
Akanat tullaan polttamaan tulessa. Mutta ne, jotka tulevat kutsumaan Minua vilpittömässä
synnintunnossa, Minä tulen säästämään. Se, mikä on tulossa, on kauheaa, koska aseet, joita ihminen
on keksinyt, ylittävät kyvyn tuhota ja hävittää. Kuitenkin jäännös tullaan laittamaan sivuun ja ne, jotka
tuntevat Minut, tulevat julistamaan, ”Siunattu on Hän, Joka tulee Herran Nimeen.”
”Koko maailma tulee oleman liekkien peittämä. Minun tuomioni tulee ulottumaan kaukaisimpiin
ääriin ja Minut, puolestaan, tullaan tuntemaan Mahtavana, Herrojen Herrana, Kuninkaitten
kuninkaina. Kuitenkin pedon valtaantulon mukana tulee loputon teurastus – niiden, jotka sanovat
Minun Nimeni.”
”Minä tulen varustamaan Minun jäännökseni erämaassa, kuten on kirjoitettu. Ei van ne, jotka ovat
Jerusalemissa, vaan ne, jotka on oksastettu Viinipuuhun, (Tässä Hän puhuu kristityistä) turvapaikoissa
ympäri maailman. Minun ihmiseni, älkää pelätkö niitä, jotka voivat tappaa ruumiin, vaan Häntä, jolla
on voima yli teidän sielujenne.”
”Kaikkien uskoa tullaan ravistelemaan tulevassa sodassa, mutta Minä tulen uskollisesti pysymään
heidän kanssaan ja poistamaan Minun Morsiameni viivytyksettä. Te kaikki, Minun Uskolliseni, kaikki
mitä teillä on tai mitä te tulette kärsimään, on siksi, että kadotettuja tuotaisiin pelastukseen.”
”Pyydän, seisokaa lujasti ja pitäkää silmänne palkinnossa. Tämä elämä on vain ohikiitävä henkäys;
teidän ikuisuutenne on taattu olevan kunniakas. Pitäkää silmänne palkinnossa ja tukeutukaa Minuun.
Kutsukaa Minua sinä päivänä ja teidät tullaan pelastamaan – tämä on Minun lupaukseni teille.”
”Ja niille teistä, jotka viimeinkin ovat kuulostelemassa Minun ääntäni, ymmärtäkää: Minä on
kontrolloimassa. Kaikki nämä asiat on kirjoitettu tuhansia vuosia sitten; Minä olen antanut Minun
profeetoilleni lausuman, että he todistaisivat siitä, mikä on tulossa. Olkaa rauhassa, tämä on tehty,
että valmisteltaisiin teitä ottamaan vastaan usko, että te tulette seisomaan tänä Päivänä, ettekä
antaisi periksi valheille ja epätoivolle.”
”Seisokaa Minun Sanassani. Katsokaa, kun ne alkavat toteutumaan. Tietäkää, että Minä olen täysin
kontrolloimassa ja Minä tulen pitämään teidät Minun Kämmenelläni ja tuomaan teidät ikuiseen
kunniaan. Älkää pelätkö yhtään ihmistä, mitään asetta, mitään kuolemaa. Tukeutukaa vain Minuun ja
Minä tulen tekemään itseni selvästi tiettäväksi teille sillä hetkellä ja teillä tulee olemaan Rauha.”
”Minä olen tulossa. Minä varmasti olen.”

