
266. Jeesus sanoo… Nämä Tapahtumat tulevat olemaan Minun viimeinen Kutsuni 

Katumukseen ennen Taivaaseennostoa, Tempausta 

NÄMÄ TAPAHTUMAT TULEVAT OLEMAAN VIIMEINEN KUTSU KATUMUKSEEN ENNEN 

TAIVAASEENNOSTOA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Maaliskuuta, 2016. 

Clare aloitti… Olkoon Kaikkivaltiaan Isä Jumalan, Pojan ja Pyhän Hengen siunaus meidän kaikkien 

kanssamme, rakkaat Sydänasukkaat. Tämä on hyvin tärkeä viesti tänä iltana. Se tuo yhteen monia 

rästejä, asioita, jotka ovat leijuneet päässäni, vastaamattomia kysymyksiä, voisittepa sanoa. Herra 

toi ne kaikki yhteen tänä iltana ja antoi minulle hiukan selkeyttä. Siispä, minä aion jakaa sen 

kanssanne. Mieleni on pohtinut unien yksityiskohtia ja viestejä viime viikoilta ja minun täytyy 

saada Sinulta selvennystä, Herra.  

Jeesus vastasi… ”Kyllä, Minä olen kuunnellut sydämesi haikailuja pitkin koko päivää ja yötä, enkä 

ole unohtanut yhtään asiaa, Clare. Kaikki otaksunnat jne. Kuinka moni niistä tuli Minulta, mitä 

luulet?”  

( Clare ) No niin, paljon, arvelisin…  

( Jeesus ) ”Ehkä jopa kaikki niistä?”  

( Clare ) No niin, sen minä halusin selventää, en halua pyytää muiden osuuksia, mutta haluaisin 

nähdä koko kudoksen valmistuvan, Herra.  

( Jeesus ) ”Niin monia surullisia tarinoita, niin monia tragedioita. Se on melkein liian paljon jopa 

sinun Jumalallesi käsiteltäväksi, saati levitettäväksi Hänen Morsiamelleen. Suloinen Clare, Minä en 

halua puhua näiden tapahtumien yksityiskohdista… vielä ja Minä tiedän, että sinä haluat edustaa 

Minua selkeydessä ja laittaa pois asiat, jotka EIVÄT ole Minulta ja ovat vain pelästyneiden ihmisten 

kokoon keittelemiä. Minä toivon, että voisin sanoa, että heidän raporttinsa ovat aivan liioiteltuja, 

mutta pelkäänpä, että Minä en voi. Itse asiassa ne ovat paljon pahempia. Mutta anna Minun 

yrittää valmistella sinut siihen, mitä on tulossa.”  

”Katsohan, nämä sielut tällä kanavalla, monet heistä, ovat lahjakkaita ja täysin laittaneet elämänsä 

likoon, täysin antaneet ne Minulle, ei väliä mitä se maksaa. Minä halusin heidät tänne, koska Minä 

tiesin, että jotkut maksaisivat hyvin korkean hinnan,tukeakseen sielujen keräämistä Minun 

rinnalleni. Sinulla on täällä monia, jotka ovat hyvin kypsiä ja toivovat vain elävänsä ja kuolevansa 

Minun puolestani, Minun tahtoni mukaan.”  

”He ovat eläneet tässä maailmassa tarpeeksi kauan tietääkseen, kuinka kovin arvoton se on ja he 

ovat valmiita valmistumaan. Mutta sydämissään, he haluavat ottaa muut mukaansa ja nämä 

mahdollisuudet kuolla syntisten ja pelastamattomien massojen mukana, on heidän tapansa kiittää 

Minua Minun uhrauksestani Ristillä.”  

”Oi, tätä ei ymmärretä kovin hyvin Maapallolla, mutta ennen kuin he syntyivät, oli todella 

olemassa yhteisymmärrys siitä, että jonakin päivänä he tulisivat antamaan elämänsä Minun 

puolestani. Tämä oli heidän vapaan tahdon uhrauksensa, Clare. Minä en pakottanut tätä 

kenellekään. Mutta Minä tiedotin heitä ja he myöntyivät. Katsohan, Minun Morsiameni tulee 

yhdistymään Minuun elämässä ja kuolemassa. Tämä ei ollut helppo päätös tehdä, mutta heidän 

näkökulmastaan Taivaassa, se oli kaikkein ihmeellisin asia, jonka he pystyivät tekemään Minun 

puolestani.”  



”Kukaan ei pidä kivusta tai kärsimyksestä, mutta jopa nämä asiat vaikuttivat merkityksettömiltä 

heistä, siihen aikaan. Kuitenkin Minä tulen säästämään heidät paljolta ja kuten sinä olet arvellut, 

sankoin joukoin tapahtuva katumus tulee alkamaan välittömästi näiden tapahtumien jälkeen. 

Minä olin tehnyt sen johtopäätöksen sinulle, kun Minä kerroin sinulle yhdestä sinun tyttärestäsi. 

Nyt se ei kiistä sitä, mitä Minä sanoin Suuresta Elpymisestä, siitä, joka tulee seuraamaan 

Taivaaseennostoa.”  

”Nämä tapahtumat tulevat olemaan Minun viimeinen kutsuni katumukseen ennen 

Taivaaseennostoa.”  

( Clare ) Herra, pyydän, auta minua. Minä olin todella varovainen, enkä halunnut täyttää tyhjiä 

kohtia. Siispä menin ja vastaanotin ehtoollisen ja istuin Herran kanssa hetken. Sillä HETKELLÄ, kun 

vastaanotin ehtoollisen, minä kuulin… ’Päiviä’.  

( Jeesus ) ”Tulee olemaan päiviä ensimmäisen tapahtuman ja Taivaaseennoston välissä. Ne, jotka 

ovat katsoneet vierestä ja vetäytyneet Minusta ja Minun Ylhäisyydestäni itsepäisessä ylpeydessään 

- heille annetaan mahdollisuus.Jotkut vastaavat siihen. Toiset kovettuvat vielä lisää, jos voit uskoa 

sen. Minun Henkeäni tullaan vuodattamaan ylen määrin ihmiskunnan päälle, tuomitsemaan 

heidät, saamaan vakaumus, heidän synneistään. Ei tule enää olemaan ketään, joka ei tiedä oikeaa 

väärästä, joka ei erota vasenta kättään oikeasta kädestään, niin sanoakseni.”  

”Minä teen tämän suurena armon eleenä ja ne, jotka menehtyvät näissä tapahtumissa, tulevat 

olemaan työtovereita pellolla, antaen aivan elämänsä, että heidän veljensä ja sisarensa 

saattaisivat seurata heitä ikuisuuteen. Se on toinen syy, miksi Kristuksessa kuolleet tullaan 

ottamaan ensiksi Taivaaseennostossa, he antoivat kaikkensa ja he varmasti ansaitsevat olla aivan 

ensimmäisiä, jotka tulevat ylösnousemaan.”   

( Clare ) Olin vastaanottamassa että viestiä suurella varovaisuudella, ettei eläinhahmoinen henki 

pettäisi minua, erityisesti mitä tulee siihen, kun puhutaan aikakehyksistä. Se voi olla todellinen 

kuoppa, jos sinne joutuu ja mielemme voivat pettää meidät. Vihollinen voi petkuttaa meitä myös – 

siispä olin kovin huolellinen.  

Mutta aloin todella yhdistymään Herran kanssa ja minulla oli rauha, että tämä todella oli Hän. Sitä 

paitsi miksi Hän johtaisi minut harhaan? Mitä Hän saavuttaisi sillä? Tällä kanavalla on kyse vain 

Jumalan Rakkaudesta, Hänen rakkaudestaan meitä kohtaan, meidän rakkaudestamme Häntä 

kohtaan, jota osoitetaan veljillemme. Jeesus, minä luotan Sinuun. Minä uskon, että Sinä olet 

uskollinen antamaan meille kalan, etkä käärmettä, kun me tulemme Sinun luoksesi näin nälkäisinä 

saadaksemme vastauksia.  

( Jeesus ) ”Oi, Minä näen valon sarastavan silmissäsi, rakas Clare, sinä olet vastaanottamassa 

Minun sanani sinulle uskossa.”  

( Clare ) Sillä hetkellä olin ajattelemassa jotakin, jonka olin huomannut jonkin toisen kanavalla, 

vain huomautuksen, jonka joku oli tehnyt minusta.”  

( Jeesus ) ”Olen pahoillani niiden raakuudesta, jotka vihaavat sinua ilman syytä, Minun rakkaani. 

Minun sydäntäni särkee yhdessä sinun sydämesi kanssa ja todella se on hyvä uhraus heidän 

pyhittämisekseen. Pikemminkin kuin että sallisit sen myrkyttävän sydämesi, reagoi aina 

armeliaisuudella, ’Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät’.”  

( Clare ) Olin tullut rukoukseen särkevällä sydämellä, sen jälkeen, kun olin kompastunut heihin, 

jotka valehtelivat minun suhteestani Jeesukseen ja Hänen opetuksistaan. Oi, minun veljeni ja 



sisareni, ajatelkaa hintaa, kun te otatte vastaan Jumalan armoja; vainoja, valheita, panettelua… ne 

kuuluvat asiaan. Ja te tulette huomaamaan, että suurin kipu, jota te koskaan tulette tuntemaan, 

on nähdä Herran armoja pilkattavan ja kun niistä käännytään pois, kun Hän Hänen äärimmäisessä 

ystävällisyydessään on suihkuttanut sieluja armoilla ja kutsuilla tulla lähemmäs. Ja he kääntyvät 

pois. Ei ole mitään, ei mitään, jota koskaan olen kokenut, joka on katkerampaa kuin se.  

( Jeesus ) ”Mutta Minun täytyy kertoa teille, että Minä olen tuonut sinulle aikamoisen valikoiman 

kokeneita sotureita totuutta varten ja Minun ’kaiken likoon laittaneita’ rakastajiani, koska Minä 

haluan monen, joka vierailee täällä, kypsyvän nopeasti heidän esimerkkinsä kautta. He ovat 

löytäneet kodin täällä, eikä mikään määrä valehtelua tai herjausta tule kampeamaan heitä pois, 

Minun Sydämestäni tai tältä kanavalta – koska Minun lampaani tuntevat Minun ääneni, eikä 

mustasukkaisuus hallitse heitä. He ovat kypsyneet ymmärryksessä ja ovat rauhassa asemiensa 

kanssa Ruumiissa. He kattavat sinut rukouksillaan ja vetävät ihmisiä Minun luokseni. Kyllä, heillä 

on aika lailla vaikutusvaltaa tällä kanavalla rukouksillaan ja esimerkeillään.”  

”Ja kaikki mitä sinä voit tehdä, on rukoilla niiden säälittävien sielujen puolesta, jotka löytävät vikaa 

siitä, mitä Minä olen opettamassa. Rukoilkaa, rukoilkaa, rukoilkaa. He ovat todella surullista 

joukkoa, monet on mustasukkaisuus sokaissut ja toiset pelko. Jos he vain tietäisivät. Minä kutsuin 

heidät tänne, niin että he voisivatkasvaa ja päästä eroon epävarmuuksistaan, pois peloistaan, 

Minun käsivarsilleni, missä Minä annan parannusta ja perustavaa laatua olevaa rauhaa ja 

hyväksyntää siitä, kuinka kauniita he todella ovat Minulle. Mutta nyt heidän täytyy odottaa toista 

kertaa, toista mahdollisuutta, omaksua Minut ilman pelkoa.”  

( Clare ) Oi, Jeesus, minä toivon, että olisin voinut saada tuntea joka ikisen niistä, jotka vierailevat 

meidän kanavallamme ja jollakin tavalla rohkaista heitä. Joskus olen hyvin surullinen todella, että 

minulla ei ole enemmän aikaa heille.  

( Jeesus ) ”Minä toivon, että sinä voisit tehdä sen kaiken, mutta sinua rajoittaa sairautesi ja aika. Ja 

itse asiassa jopa sitä Minä käytän – siispä älä ole huolissasi, Clare. Minä rakastan näitä koko Minun 

Sydämestäni ja tulen tuomaan heidät Minun käsivarsieni juhlapöytään, vaikka he eivät ymmärrä 

sitä nyt.” 

”Joka tapauksessa Minä halusin sinun tietävän, että monet sieluista, jotka tulevat menehtymään 

näissä tragedioissa, ovat itse asiassa hyvin erityisiä uskovia. Hyvin, hyvin erityisiä ja heidän 

palkkionsa Taivaassa tulee olemaan osa sadosta, joka tulee seuraamaan näitä tapahtumia. Sillä 

hetkellä, Minä tulen halaamaan heitä ekstaattisessa ilossa ja lämpimin käsivarsin ja he tulevat 

olemaan Minun kanssani ikuisesti. Heillä ei ole mitään pelättävää ja kaikki riemuittavana, kun 

heidän aikansa lähestyy.”  

”Mutta Minä halusin selventää, että tulee olemaan mahdollisuus katua, ensimmäisten 

tapahtumien ja Taivaaseennoston välillä. Tämä tulee suuresti lisäämään sielujen sadonkorjuuta. 

Mutta se tulee olemaan päiviä, ei täysimittainen elpyminen. Se tulee varmasti tapahtumaan 

Taivaaseennoston jälkeen. Tuhansittain sieluja tulee Minun luokseni ja kuilu hyvän ja pahan välillä 

tulee määritellyksi tarkasti. Silloin tulee alkamaan suuri Vaino.”  

( Clare ) Mutta Herra, Sinä sanoit, että ’kuten oli Nooan päivinä, ihmiset tulevat menemään 

naimisiin ja annetaan avioliittoon ja se tulee heidän päälleen yhtäkkiä’ kuin jos sanotaan, ilman 

varoitusta?  

( Jeesus ) ”Ei, Nooan päivinä heillä oli paljon varoituksia. Mutta he jättivät merkit huomiotta ja 

nauroivat niille pilkallisesti, aivan kuin he tekevät nykyään. Se ylpeys täytyy murtaa ja nämä 



tapahtumat tulevat antamaan heille mahdollisuuden, jota Nooan sukupolvella ei ollut. Enkö Minä 

ole Armon Jumala? Se, mikä heidän päälleen tulee yhtäkkiä, on tragedia ja monia ei tulla 

pelastamaan, he eivät saa mahdollisuutta katua, vaikka kukaan teistä ei täysin ymmärrä sitä 

määrää, mitä Minä olen koputtanut heidän sydäntensä oville heidän elinaikanaan.”  

”Clare, Minä en halua kenenkään menehtyvän. En kenenkään. Ei edes yhden. Joillekin tullaan 

antamaan tämä viimeinen mahdollisuus. Miksi sinä luulet, että Minä olen laittanut teidät kaikki 

rukoilemaan Armoa, Pyhää Armorukousta? Luuletko, että rukouksenne pomppaavat seinistä? Ei, 

teidän rukouksenne ovat ostaneet lisää aikaa, lisää armonaikaa ja lisää armoa.”  

”Jälleen, tapahtumat, jotka tulevat Maapallolle yhtäkkiä, mutta ne, jotka säilyvät hengissä, tulevat 

sitten saamaan mahdollisuuden herätä ja katua.”  

( Clare ) Siispä, nämä asiat eivät tule koskettamaan vain Amerikkaa?  

( Jeesus ) ”Ei, Minun Rakkaani, koko maailma tulee tuntemaan ne. Me olemme lähestymässä sitä 

päivää, puhuessamme – aika on todella loppumassa. Mutta Minä annan armoa, kenelle Minä 

annan armoa ja Minun sydämeni on murtumassa Minun kadotettujen lasteni puolesta. Se vaatii, 

että Minä annan vielä yhden mahdollisuuden katumiseen. Sinä olet koonnut palapelin palaset 

hyvin yhteen, Minun Rakkaani. Nyt on aika kertoa Minun Ihmisilleni… Teille jäljellä olevina päivinä, 

laittakaa talonne kuntoon.”  

( Clare ) Kuinka me tulemme tietämään, että on aika, Herra?  

( Jeesus ) ”Muistatko? Sinä tulet saavuttamaan rauhan tilan, syvän rauhan. Siinä paikassa sinä tulet 

tietämään. Se tulee olemaan yliluonnollista rauhaa, jonka kaikki tulevat tuntemaan.”  

”Siispä teille kaikille Minun ihmisilleni, Minä sanon… lopetelkaa kisa. Älkää katsoko vasemmalle, 

älkääkä oikealle, älkää vaellelko. Älkää tuhlatko aikaa. Olkaa Minun töissäni, kun Minä tulen teitä 

varten. Olipa se rukoilemista tai työntekoa, rakastamista ja palvelemista siinä kyvyssä tehdä, jonka 

Minä olen suonut teille. Käyttäkää kaikkenne lahjoistanne näinä viimeisinä päivinä. Kootkaa niin 

monta sielua kuin voitte Minun käsivarsilleni. Heittäkää verkkonne syvälle, saadaksenne saalista ja 

olkaa valmistautuneita tekemään työtä kovasti saadaksenne sen kerättyä, sillä hetkellä. Tulee 

olemaan vielä yksi viimeinen mahdollisuus. Pyydän – olkaa valmistautuneita tähän.” 


