
900. Viestejä Jeesukselta ja Äiti Marialta Ajankohtaisista Tapahtumista 

VIESTEJÄ JEESUKSELTA JA ÄITI MARIALTA AJANKOHTAISISTA TAPAHTUMISTA & 

TAIVAASEENNOSTOSTA 

Sisar Claren ja hänen Tiiminsä kautta, 7. Lokakuuta, 2021. 

Ensimmäinen Viesti (1/4) 

(Clare) Rakastava Jumala, pyydän, myönnä meille mielenrauhaa ja tyynnytä sydämemme. Anna 

meille voimaa ja mielen selkeyttä löytää tarkoituksemme ja kulkea Sinun meille asettamaa polkua 

pitkin. Me luotamme Sinun Rakkauteesi ja tiedämme, että Sinä tulet parantamaan kaikki tuskat… 

Amen.  

Rakas perhe, en koskaan ajatellut, että näkisin päivän, kun Kiina tunkeutuisi meidän (maahamme, 

Amerikkaan). Mutta ihmiset, jotka asuvat lähellä rajaa, sanoivat, että satoja kiinalaisia oli 

ylittämässä jokea ja tulossa Amerikkaan. Kysyin Herralta, missä on Presidentti Trump? Vastaus, 

jonka sain ei ollut iloinen…  

(Jeesus) ”Hänen liikkeensä ovat hyvin rajoitettuja, hän on asettanut paikoilleen strategioita, 

välttääkseen tilanteet, mutta kaikki hänen ympärillään eivät tee yhteistyötä hänen kanssaan.”  

(Clare) Herra, pyydän, oikaise minua, niin että voin antaa hyvän vastauksen seuraajillemme, 

pyydän.  

(Jeesus) ”On niin kuin Minä sanoin, Presidenttinne liikkeet ovat rajoitettuja.”  

(Äiti Maria) ”Minun lapseni, pyydän, rukoilkaa USEAMMAN SIELUN PUOLESTA, ENEMMÄN 

RUKOUKSIA JA ENEMMÄN RAKKAUTTA, niin kuin minä olen pyytänyt teitä kaikkia tekemään. Älkää 

salliko rauhaanne varastettavan. Tämän vuoksi Herra sanoi… Rauha olkoon kanssanne.”  

”On tärkeää, että te säilytätte rauhanne ja innoitatte muita lepäämään Hänen rauhassaan. Monet 

teistä tulevat lähtemään pian. Toiset teistä tulevat alkamaan hyvin erityisen mission tällä 

maapallolla. Mutta minään aikana teidän ei tulisi antaa periksi pelolle, eikä ahdistukselle. Herra 

tulee olemaan teistä jokaisen kanssa, johdattaen, ohjaten, suojellen, että te yhä voitte tuoda 

hedelmää kaaoksen keskellä. Te olette Suuren Kuninkaan suurlähettiläitä ja sellaisina teille tullaan 

antamaan mahdollisuuksia tuoda monia Valtakuntaan. Älkää pelätkö, Jumala on kanssanne ja 

jokaiselle teistä tullaan antamaan armo menestyä.”  

”Ja sinä minun pikkuiseni, tartu rakkauteen, jota Hän tuntee sinua kohtaan ja lakkaa 

huolehtimasta. Hänen rakkautensa sinua kohtaan on niin suurta, vaikka sinä olet pieni 

mitättömyys. Hän riemuitsee, kun Hän huolehtii heistä, jotka ovat vähemmän tärkeitä. Hän haluaa 

sinun tulevan Hänen lähelleen ja lepäävän Hänen säteilevässä läsnäolossaan. Tästä paikasta sinun 

suuri rauhasi tulee. Minä tiedän, että sinä et ajattele tehneesi paljon, mutta Hän arvostaa erittäin 

paljon sitä, mitä olet tehnyt ja jopa sitä, mitä sinä aioit tehdä. Häneltä ei mene ohi yksikään 

ajatuksesi ja Häntä ei miellytä se, vähättelet itseäsi.”  

”Totuus on, että sinä olet suuriarvoinen, sopiva olemaan Hänen Morsiamensa ja kun demonit 

vähättelevät sinua, he ovat itse asiassa vähättelemässä Hänen valintaansa Hänen Morsiamekseen. 

Kaikki oikeamielisyys sijaitsee Hänessä ja Hänen Morsiamenaan sinut on vaatetettu Hänen 

oikeamielisyyteensä, eikä sinulla ole mitään tarvetta vähätellä itseäsi. Pyydän, lakkaa tekemästä 

sitä. Ja lopeta se yhteisössä.”  



”Rakkaat lapset, teidän oikeamielisyytenne ei tee teistä päteviä olemaan Hänen Morsiamiaan; 

Hänen armonsa teidän päällenne vuodatettuna on se, mikä tekee teistä sopivia olemaan Hänen 

Morsiamensa. Kenet Hän on kutsunut, hänet Hän tulee pyhittämään ja oikeuttamaan. Hän on 

kutsunut teidät ihmisten keskuudesta olemaan Hänen Puolisonsa. Itsenne vähätteleminen ei ole 

ollenkaan Häntä miellyttävää. Sen lopettaminen olisi kovin mukava häälahja. Hän on vuodattanut 

niin monia armoja teihin ja te olette käyttäneet ne viisaasti, joten Hänelle on kivuliasta, kun te 

olette samaa mieltä siitä, mitä demonit sanovat vähätelläkseen Jumalan armoa, joka työskentelee 

kauttanne.”  

”Tämä on käsite, josta te kaikki olette kaukana. Mutta minä haluan teidän hoksaavan sen ja 

tietävän, että teidän oikeamielisyytenne on Kristuksessa. Monet ovat kutsuttuja, harvat ovat 

valittuja ja jopa harvemmat vastaavat. Te olette sielujen ryhmässä, joka on vastannut ja paholaiset 

tekevät kaiken vallassaan olevan saadakseen teidät tuntemaan itsenne arvottomiksi ja likaisiksi, ja 

että teiltä puuttuu hyveitä. Tämä on ristiriidassa suoraan sen kuvan kanssa, mikä Hänellä on teistä 

pyhinä, oikeamielisinä ja pyhitettyinä olemaan Hänen aivan oma Morsiamensa.”  

”Muistakaa tätä minun lapseni ja kun huomaatte itsenne sanomassa ’typerä’ tai ’idiootti’, katukaa 

välittömästi ja sanokaa… ’Minä olen Jumalan siunaama, valittu olemaan Hänen aivan oma 

Morsiamensa’.”   

”Tehkää tämä ehkäistäksenne myrkky, jota on pumpattu teihin vuosia, sekä ihmisten että 

demoneiden taholta. Katsokaahan, tämä on yksi tapa, jolla demonit voivat hyökätä Jumalan 

luonnetta kohtaan, Hänen valitun Morsiamensa kautta. Se on todella solvaus Häntä kohtaan. Minä 

tulen auttamaan teitä kaikkia, pitämään teidän vihkipukunne puhtaina, ilman pilkkua, ryppyä tai 

tahraa, koska teidän aikanne tulla Hänen eteensä, on lähellä.”  

Maailman Tapahtuminen Lähestyminen  

Toinen Viesti (2/4)  

(Clare) Herra, me kiitämme Sinua voimasta, jota Sinä annat. Sinä rohkaiset meitä rohkeudella ja 

saat meidät seisomaan pystyssä. Me olemme niin kiitollisia Sinun läsnäolostasi ja rauhasta kaikkina 

aikoina… Amen  

(Äiti Maria) ”Asiat ovat tulossa ratkaisuvaiheeseen. Lähestymistä, oletteko te valmiita? Tämä on 

hyvin monimutkainen operaatio ja minkä tahansa osan epäonnistuminen voisi johtaa tuhoon, 

siispä jatkakaa rukouksianne. Tuomio on tulossa, mutta monia asioita lievennetään 

kärsimyksillänne ja rukouksillanne. Ezekiel toivoo ennen kaikkea pysyvänsä raiteilla ja pääsevänsä 

kisan loppuun, mutta Clare, kipu on raastavaa.”  

(Clare) Äiti, pyydän, eikö Hän voi vähentää sitä?  

(Äiti Maria) ”Teidän rukouksenne toimivat tässä tarkoituksessa, mutta hän on hyvin sairas mies ja 

vain armo pitää hänet elossa, koska hän ei halua hylätä taistelua, mutta se maksaa hänelle paljon.”  

(Clare) Oi, pyydän, auta häntä äiti, pyydän? Minä tiedän, että sinulla on elämän eliksiiriä ja sinä 

voisit rauhoittaa häntä.  

(Äiti Maria) ”Pysy satulassa, Clare. Minä tiedän, kuinka lopen uupunut sinä olet. Minä en ole 

unohtanut sinua ja sinulle annetaan yliluonnollista voimaa. Se vain on niin kovin, kovin vaikeaa. 

Pysy siinä. Me tulemme teidän pelastukseksenne, pysykää siinä. Tämä on elämän ja kuoleman 

taistelu ja te olette tunteneet molempien äärimmäisyydet. Jatkakaa paineen alla kestämistä.”  



(Clare) Kiitos sinulle, Äiti. Minä vastaanotan sinulta kaiken, mitä sinulla on minulle, pyydän, 

johdata ja ohjaa minua musiikilla, vaikka se vaikuttaa olevan niin kaukana tarpeellisesta.  

(Äiti Maria) ”Taivaassa sinä tulet ymmärtämään enemmän mukana olemisesi tarpeellisuudesta 

siinä. Sinulle on tärkeää saada ote lapistasi ja kertoa heille, mitä on meneillään ja mitä 

mahdollisuuksia vaikeuksille on olemassa. Auta heitä ymmärtämään, että kaikki tämä on paljon 

suurempaa, kuin että Facebook on nurin. Tämä on maailmanlaajuinen kriisi, ja ennustukset tulossa 

tapahtumaan. Sotia ja sotahuhuja, nälänhätiä, puutetta, taloudellista kaaosta, ja poliittista 

hämmennystä. He tietävät, mikä on oikein, kerro heille, että pysyvät oikeassa ohjelmassa.” 

 ”Tämä ei ole enää aika istua aidalla. Aidalla istumista ei tulla sietämään, te olette joko puolesta tai 

vastaan tätä Yhdysvaltojen Tasavaltaa tai elämänne on korruptoituneen järjestelmän ja 

Kommunismin käsissä. Te tulette joko kärsimään haluten pysyä vapaana tai ostaa ohjelman, 

pitääksenne ruokaa mahassanne. Pyydän, älkää antako periksi, pitäkää tiukasti kiinni siitä, mitä on 

opetettu teille lapsuudesta alkaen ja miehekkäästi seisokaa oikeuksienne ja uskonne puolesta.”  

”Ne teistä, jotka haluavat mukavan elämäntyylin totuuden ja oikeamielisyyden kustannuksella, 

tulevat myymään sielunsa paholaiselle leivänmurusesta. Myöhemmin, sen jälkeen, kun he ovat 

ottaneet merkin, kauheita paiseita tulee puhkeamaan heidän ruumiissaan, saaden aikaan paljon 

kipua ja halua kuolla; kuolema tulee välttelemään heitä.”  

”Lapset, te näette, mitä on tapahtumassa, te näette merkin tulemisen, te tiedätte seuraukset teille 

ja lapsillenne. Valitkaa viisaasti, teidän ikuinen määränpäänne on vaarassa tässä, tämä ei enää ole 

vain poliittista peliä, tosi on kyseessä tässä. Jumala tulee varustamaan teidät turvapaikassa, jos te 

valitsette viisaasti ja teidät tullaan suojelemaan, mutta te ette voi olla aidalla istuskelijoita.”  

Taivaaseennosto Millä hyvänsä Minuutilla nyt 

Kolmas Viesti (3/4)  

(Elisabeth) Kaikkivaltias Jumala, vuodata Sinun armoasi ja anomisen Henkeäsi kaikille, jotka 

haluavat sitä. Käännä kylmät sydämet pois väärämielisyydestä, synnillisyydestä, ja takaisin Sinun 

luoksesi Herra. Auta meitä tulemaan Sinua lähelle ja luottamaan Sinun suunnitelmaasi… Amen.  

Isä Ezekiel oli kuolemansairas koko päivän ja yön, jokainen oli rukoilemassa hänen puolestaan. Hän 

todella tunsi kuolevansa, mutta Herra lupasi Äiti Clarelle, että heidät otettaisiin 

Taivaaseennostossa yhdessä, siispä Clare pysyi siinä lupauksessa. Ezekiel viimein tuli paremmaksi 

ja oli pois vaarasta. Sen ajan kuluessa, hän koki kätkettyjä stigmoja, Kristuksen haavojen kaltaisia, 

ja Kristuksen kärsimystä ja se oli niin äärimmäistä ja kivuliasta. Seuraavana päivänä Herra sanoi 

hänelle…  

(Jeesus) ”Aiotko sinä keskeyttää Minut, kun Minä olen luomassa Minun suurinta työtäni?”  

(Ezekiel) ’Minä luulin, että luomakunta oli Sinun suurin työsi?’  

(Jeesus) ”Ei. Minun kirkkoni nostaminen kuolleista tulee olemaan Minun suurin työni!”  

(Elisabeth) Siispä, Isä etsi viestin Raamatun Lupaukset-kirjasta ja sai… ”Sama henki, joka nosti 

Jeesuksen kuolleista, tulee antamaan elämän myös teidän kuolevaisille ruumiillenne.” Ja Ezekiel 

ajatteli itsekseen, näiden kuolevaisten ruumiitten nostaminen Taivaaseennostossa tai kirkon 

herättäminen hurjassa elpymisessä ja yliluonnollisen voiman näytöksessä? Seuraavana päivänä 

Ezekiel näki Kolme Enkeliä Trumpettien kanssa lentävän pään yläpuolella, menossa 

etelään/kaakkoon, mikä olisi Meksikon raja. Tänä vuonna Trumpettien Juhla alkoi Syyskuun 7. tai 



8. päivänä. Trumpetteja käytettiin aloittamaan taistelu. Hän on pyytänyt laittamaan varastoon 

ruokaa kuudeksi kuukaudeksi ja Meidän Äitimme jatkaa puhumista valmiudesta.  

(Clare) ’Herra, onko olemassa mitään, mitä Sinä haluaisit lisätä?’  

(Jeesus) ”Minun Kyyhkyni, enkö Minä kertonut sinulle, että minuutilla millä hyvänsä nyt? Mutta 

yhä sinulla on pelon varauksia, että sinä olet puhumassa niitä sanoja. Ei, sinä et puhunut niitä 

sanoja, Minä puhuin ne ja Minä seison niiden takana.”  

(Ezekiel) ’Herra, Sinun minuuttisi vai meidän minuuttimme?’  

(Jeesus) ”Teidän Minuuttinne.”  

(Clare) ’Mutta Herra, entä elpyminen?’  

(Jeesus) ”Oi, todella tulee olemaan elpymistä, siitä voit olla varma.”  

(Clare) ’Mutta me emme tule olemaan osa sitä?’  

(Jeesus) ”Oi, kyllä! Te tulette olemaan juhlimassa Taivaassa, kaikista hyvistä töistä, joita on jätetty 

jälkeen, jotka tekivät tietä ylläpitämään ja antamaan polttoainetta hengelliselle herätykselle. 

Teidän kovat työnne tullaan palkitsemaan, kun hengellinen herääminen tapahtuu. Minä lupaan 

teille eturivin paikat tässä tapahtumassa.”  

(Clare) ’Oi Herra, tämä on liian ihmeellistä!’  

(Jeesus) ”Se on Minulta Minun Morsiamelleni. Minä olen niin innoissani, että yksinkertaisesti ei ole 

sanoja sille, mitä on tulossa tapahtumaan.”  

(Clare) ’Kiitos Sinulle varmistuksesta, Herra.’  

(Jeesus) ”Minä ymmärrän sinun varovaisuutesi, mutta se on hyvä esimerkki kaikille Minun 

Sydänasukkailleni.”  

(Clare) ’Onko mitään muuta, mitä Sinä haluat sanoa?’  

(Jeesus) ”Minuutilla millä hyvänsä antaa sinulle ajantajun, mutta Minun Isäni täytyy kutsua se 

minuutti, siispä pidä pintasi kaiken myllerryksen keskellä, nosta pääsi ylös ja näe, että lunastuksesi 

tulee lähelle. Ole hyvä todistaja, jatka rukoilemista ja sielujen puolesta työskentelemistä, tämä on 

Minun suurin haluni, siispä rukoile kääntymysten puolesta ja että työntekijät tulevat olemaan 

halukkaita työskentelemään sadonkorjuun pelloilla.”  

(Clare) ”Herra, minä en ymmärrä unia ja viestikortteja, jotka ovat ristiriidassa välittömän 

Taivaaseennoston kanssa. Pyydän, voitko selittää tämän minulle?’  

(Jeesus) ”Minä olen antanut sinulle näkyjä siitä, mitä Minä tulen nostamaan tuhkasta, joksi 

Saatana on Minun ihmiseni tehnyt. Hän on murhannut Minun kirkkoni puhtauden ja näyt ja unet 

ovat innoitusta, kuinka Minä tulen herättämään henkiin Minun ihmiseni ja kirkon, tuhkakasasta. 

Näiden tulee antaa sinulle eteenpäin menon tunne, niin että voit tuntea puhtauden ja nähdä myös 

vastustuksen. Sinun osasi kaikessa tässä on silti rukoilla, rukoilla nyt, rukoilla Taivaassa, rukoilla 

aina ja ikuisesti, kunnes jokainen sielu on pelastettu.”  

(Elisabeth) Äiti Clare meni korttiarkistonsa luo, jossa on yli 1000 Rhema-viesti korttia ja veti… 

”Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, Aviomies, vastaanota Sinun Morsiamesi.’ Amen!  

Minuutilla Millä hyvänsä nyt  



Viimeinen Viesti (4/4)   

(Elisabeth) Rakas Herra, pyydän, anna meille voimaa, kun olemme heikkoja, rohkeutta, kun 

olemme peloissamme, toivoa Sinun Lupauksissasi ja rauhaa, kun olemme myllerryksessä… Amen   

(Äiti Maria) ”Lähestyminen, monien eri osatekijöiden lähestyminen Amerikkaa vastaan.”  

(Elisabeth) Juuri silloin Äiti Clare näki näyn Kiinalaisista sotilaista uniformuissa, marssimassa 

olkapää olkapäässä kiinni, katsoen suoraan eteenpäin.  

(Äiti Maria) ”Tämä on se, mitä te olette kohtaamassa, tämä on osa lähestymistä. He työskentelevät 

erittäin kovasti kukistaakseen maanne. Tämä suunnitelma on nyt tulossa täyttymykseensä, mutta 

sitä on työstetty vuosikymmeniä.”  

(Clare) ’Tuleeko Herra suojelemaan meitä, Äiti?’  

(Äiti Maria) ”Hän tulee aina suojelemaan teitä, pysykää tottelevaisuudessa. Toimenpiteitä ollaan 

laittamassa paikalleen, eikä presidentti ole hylännyt teitä, hän on vain tekemisissä tilanteiden 

välttämisen kanssa; tilanteiden, jotka ovat olleet paikoillaan nyt jo jonkin aikaa. Hänen liikkeensä 

ovat rajoitettuja, Clare.” 

(Clare) ’Äiti, minulla on todella vaikea uskoa.’  

(Äiti Maria) ”Minä tiedän, aika ei ole helppoa.”  

(Clare) Sitten Jeesus tuli ja sanoi…  

(Jeesus) ”Rauha olkoon kanssasi. Minulla on kaikki hallinnassa. Jatka rukoilemista, koska suuria 

vaikeuksia ehkäistään ja joissakin tapauksissa, perutaan.”   

(Clare) ’Mitä me voimme tehdä sellaisen varteenotettavan voiman kanssa?’  

(Jeesus) ”Kysymyksen tulisi kuulua… Mitä Jeesus voi tehdä, koska me rukoilimme. Ja vastaus on, 

runsaasti. Pysy voimakkaana, Clare. Sinun täytyy olla voimakas yhteisön puolesta, jopa nyt.”  

(Clare) ’Oi Herra, kuinka paljon kauemmin?’  

(Jeesus) ”Haluatko Minun todella vastaavan siihen?”  

(Clare) ’Kyllä.’  

(Jeesus) ”Minuutilla millä hyvänsä. Minä tarkoitan sitä vakavasti, millä minuutilla hyvänsä. Ole 

valmiina seisomaan Minun edessäni, Minun rakkaani.”  

(Clare) ’Tarkoitatko Sinä, että minä en ole valmis?’  

(Jeesus) No niin, toistaiseksi, niin valmis kuin voit olla, mutta kun armoja lisätään sinulle, käytä ne 

ollaksesi valmis ja valmistele muita. Minä tiedän, että sinä olet täysin lopen uupunut. Paljon 

menee rukouksiisi tämän kansakunnan puolesta. Pidä pintasi, pidä tiukasti kiinni, älä anna periksi. 

Lepää ja rukoile. Minä olen tulossa hakemaan sinua pian. Minä olen tulossa pian.”  

(Clare) ’Herra, onko Amerikalle mitään toivoa?’  

(Jeesus) ”Jäännös tulee jäämään jäljelle, mutta kun Minä tulen, kaikki tullaan asettamaan 

järjestykseen. Clare, odota innolla tätä maapallon puhdistamista, koska se tulee tekemään 

maapallon valmiiksi Minun hallintoani varten. Tämä on hyvä asia. Rakkaani, sinä tulet olemaan 

Minun luonani hyvin pian, käytä sinulle jäljellä oleva aika parhaiten.” 


