10. Jeesus puhuu kristittyjen pelastuksesta & ydinsodasta
03.11.2014 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle
Uni, jonka näin koskien Miamin tuhoutumista ydiniskussa sekä viesti ja lupaus, jotka tulivat tämän
ohessa vain päivää myöhemmin.
Näin unta, että olin valkoisella hiekkarannalla subtrooppisella vyöhykkeellä. Kalastuspaatti
verkkoineen ja primitiivisine välineineen oli siinä lähellä. Oli minulle selvää, etten ollut Amerikassa.
Oli aurinkoinen päivä, ehkä aamupäivä tai aikainen iltapäivä. Ja minä olin puhdistamassa verkkoja
kun käännyin ympäri ja katsoin taakseni yli oikean olkapääni yli meren. Näin nyrkin kokoisen pilven
kaukaisessa horisontissa. Se olkoi nopeasti paisua, kasvaen suuremmaksi ja suuremmaksi. Tajusin,
että kaupunkiin matkan päässä, tosin en pystynyt näkemään sitä, oli isketty atomipommilla.
Huusin ääneen, ’Herra Jumala!’ ja heräsin unesta.
Tiesin välittömästi unen olleen Pyhältä Hengeltä. Kaikki, mitä kykenin tekemään, oli rukoilla
armoa. Myöhemmin etsin kaupungin sijaintia ja tulin siihen tulokseen, että se oli joko Houston
nähtynä Bahan itärannikolta tai Miami nähtynä Kuuban rannikolta. Olen nyt jälkikäteen melko
varma, että katsoin kohti pohjoista, joten sen täytyi olla Miami.
’Herra, haluan tietää enemmän, mitä maailmassa tulee tapahtumaan ja mitä voin tehdä
auttaakseni. Sinä tiedät, etten halunnut urkkia asioita, jotka ovat minun ulottumattomissa.’
Sillä hetkellä, se oli kesken rukoustani, oli edessäni kaunis valkoinen hiekkaranta, jota reunusti
turkoosit vedet. Siinä oli tosin jotakin kummallista. Koko matkan pitkin rantaa, niin pitkälle kuin
silmä kantaa, oli suurta harmaata massaa levinnyt pitkin rantaviivaa. Kun katsoin lähemmin,
ymmärsin niiden olevan ihmisruumiita. Se oli niin hirvittävää, etten pystynyt katsomaan
tarkemmin.
Käännyin kohti Herraa ja kysyin arvokkaasti, ’Missä olemme?’
Hän vastasi, ”Nassaussa Bahamalla.”
”Tulee tapahtumaan verilöyly, jollaista ei ole ennen nähty. Muistatko sen viestin, joka sinulle
annettiin monta vuotta sitten? ’Älkää pelätkö kuolemaa, oi oikeamieliset maan asukkaat.’”
Ja kyllä, minä muistan sen. Ja jaan sen kanssanne tämän viestin lopussa.

Me leijailimme maan yläpuolella Bahaman ja Miamin välissä. Jeesus kyynelehti ja minä olin
shokissa. Se oli yhtä mustunutta massaa. Sitten pystyimme näkemään läheltä eikä seassa ollut
yhtää eloojäänyttä.
”Kuunteletko Minua?” Jeesus kysyi
Tunnottomuus oli nielaissut koko olemukseni, enkä yksinkertaisesti kyennyt käsittämään, mitä olin
näkemässä.
Hän aloitti uudestaan... ”Sinä tulet olemaan vielä maan päällä, kun tämä tapahtuu. Mutta hyvin
pian sen jälkeen Minä tulen tempaisemaan teidät kummatkin kristittyjen pelastuksessa.”
Minä kysyin, ’Kuinka pian sen jälkeen tulet pelastamaan meidät, Herra?’
Hän vastasi... ”Viikon sisään.”
’Seitsämän päivää?’
”Maksimissaan. Sen hetken jälkeen ei sinulla ole mitään syytä olla täällä.”
’Herra, en tiedä, mitä sanoa.’
”Sellaista verilöylyä kuin tämä, ei ole koskaan ennen langennut tämän maan ylle. Koskaan ei ole
ollut ihmisen mahdollista aiheuttaa tämän kaltaista vahinkoa Minun luomakunnalleni. Jos loppu ei
olisi pian lähestymässä, Minä puuttuisin peliin – Mutta sen täytyy tapahtua tällä tavoin, että
kirjoitukset tulisivat toteen. Koska olet lähtemässä niin nopeasti, tulet lopulta ymmärtämään: Ei
ole mitään tarvetta varastoida mitään. Ei ole tarvetta huolehtia mistään, ei pulasta tai puutteesta.”
Ja sivuhuomautuksena tähän, tämä on minusta hyvin mielenkiintoista. Olin alkamassa, no
tiedättehän, meillä on ruokapankki. Olin tilaamassa ylimääräistä varastoidakseni sitä ja Herra
nuhteli minua sen johdosta.
Hän sanoi... ”Ei, Minä en halua sinun tekevän sitä.” Ja niin minä annoin sen kaiken ruuan pois ja
lopetin varastoimisen. En pystynyt ymmärtämään, että miksi. Mutta Hän selitti sen minulle täällä.
Haluaisin jättää ruokaa toisille ihmisille, mutta tottelevaisuudesta en tee sitä.
Yksi asia on varmaa – Kirjoitusten pitää täyttyä. Armo jättää Jumalalle rajattoman tilan puuttua,
mutta tiettyjen asioiden täytyy tapahtua. Se on Hänen käsissään ja meidän rukouksissamme kiinni,
että suurin mahdollinen armo voitaisiin jakaa maailmalle ja sieluille, jotka joutuvat osaksi näitä
tapahtumia. Ja erityisesti niille sieluille, jotka eivät Häntä tunne.

Toinen seikka, joka kiinnitti huomioni sen lisäksi, että Hän ilmaisi kristittyjen pelastuksen
ajankohdan olevan aivan pian yhdysvaltojen maaperällä käytävän ydinsodan jälkeen, oli se valtava
määrä surua ja katumista, joka tapahtuu kristittyjen keskuudessa tässä maassa ja ympäri
maailmaa. Valtava määrä omien elämien tarkastelua ja katumusta.
Ja Minä ajattelin sen todennäköisesti olevan viimeisteleviä kosketuksia Hänen morsiamensa
hääasussa – Asioita, jotka ovat vain roikkuneet mukana. Roikkuneet ja roikkuneet niin pitkään. Ja
tämä tilanteen suunnattomuus saa ne vain putoamaan pois. Ne tulevat suorastaan räjähtämään
pois hääasusta, sillä elämän todelliset prioriteetit – Jumalan rakastaminen, naapurimme
rakastaminen, ikuisuus sekä viimeiset asiat – Nämä aiheet nousevat esiin ja ne tulevat olemaan
hyvin vahvasti keskuudessamme niinä aikoina. Ja minä uskon, että se tulee olemaan yksi niistä
voimista, jotka auttavat valmistelemaan morsianta.
Minä ajattelen silti, että tässä viestissä on suuri mahdollisuus ja hyvä puoli sen suhteen, että Hän
on tulossa noutamaan morsiantansa keskeltä ennennäkemätöntä kuohuntaa ja yhteiskunnallista
tuskaa.
Myöhemmin tässä visiossa Hän jatkoi... ”Kerro Minusta heille, joiden kohtalona on kaatua
miekasta. Jos sinut tullaan noutamaan näiden tapahtumien keskeltä ja olet viaton tämän
kulttuurin synteihin sekä olet katuvainen ja uudistettu Minussa. Silloin tulet kantamaan marttyyrin
kruunua ja suuri loisto tulee olemaan kanssasi Taivaassa, koska sinä selvisit yhtenäisen sielun
kanssa sekä pysyit uskollisena Minulle mielettömän, holtittiman ja jumalattoman sukupolven
keskellä. Sinä olet kärsinyt uskosi vuoksi. Kaikkea pilkasta syrjäyttämiseen joukon ulkopuolelle.
Minä olen ollut läsnä joka kerta, kun kärsit häpeää Minun nimeni tähden ja sinun korvauksesi
kärsimyksistä on matkalla.”
”Ymmärrä, että kun tämä ennennäkemättömän kärsimyksen aika koittaa, niin silloin elävät
kadehtivat kuolleita. Sillä siihen aikaan tulee olemaan suuri koettelemus, jollaista ei ole ollut sitten
maailman alusta tähän päivään. Eikä sen jälkeen tule koskaan enää olemaankaan. Sinua odottaa
suuri ilo ja vastaanottosi Taivaassa tulee olemaan yhtä juhlaa ja ilonpitoa. Sinun aikasi maanpaossa
on lähes päättynyt.”
No, useita vuosia sitten. (Siirtyen siihen viestiin, jonka Hän antoi minulle vuosia sitten) Useita
vuosia sitten, aikana kun olin lähetystyömatkalla etelä-Amerikassa. Niin minä olin syvän sinisellä
taivaankannella ja näkymä oli kuin avaruussukkulasta nähtynä. Maa oli aivan selvästi edessäni ja
siellä oltiin laukaisemassa ohjuksia mantereelta toiselle. Ohjukset näyttivät olevan lähtöisin lähiidästä ja osuen Amerikkaan. Niiden osuessa savuinen harmaa pilvi kasvoi osuma-alueiden
yläpuolelle ja spontaanisti jotaikin samanlaista, kuin (Yhdysvaltojen) itsenäisyyspäivän ilotulitteet
alkoi nousta kohti taivaita. Nousten aina Jumalan valtaistuimen luokse. Jumalan valtaistuinta kohti
nousevat ilotulitteet olivat hyvien sieluja.”
Kuulin tämän... ”Älkää pelätkö, oi oikeamieliset maan asukkaat.”

Silloin Herra alkoi puhua... ”Näethän, Minä tuon tuhon tämän maan ylle. Ei minun
suunnittelemaani, vaan teidän itsenne suunnitteleman, oi kieroutuneet ihmiset ihmiskunnan
keskuudessa. Te, jotka olette vääristäneet totuutta ja ryöstäneet köyhiltä: Myös te tulette
valittamaan ja itkemään, sillä se, mitä olette kehittäneet toisten tuhoamiseksi, tulee kääntymään
teidän omaksi tuhoksenne.”
”Totisesti teistä on kirjoitettu...’Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lankeaa, joka kiveä
vierittää, jää itse sen alle.’” Sananl. 26:27
”Voi, voi, voi teitä jumalattomia ihmiskunnan keskuudessa. Sillä perikato on teidän yllänne, mutta
Minun oikeamieliset tulevat loistamaan, kuin tähdet taivaankannella. Älkää pelätkö kuolemanne
hetkeä, sillä sinä päivänä te tulette olemaan kanssani paratiisissa ja tulette perimään teidän
ikuisen palkintonne – Sillä teille Minä olen antanut voitonseppeleen.”
”Teille, jotka ovat osallistuneet suunnitelmaan maailman köyhien ja avuttomien tuhoamiseksi,
samalla kun olette tehneet järjestelyjä itsenne pelastamiseksi, teistä on kirjoitettu Jesajan kirjassa
28:15-18... ”Näin olette sanoneet: ’Me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa, tuonelan kanssa
olemme solmineet sopimuksen. Kun tuhotulva vyöryy kohti, se ei saavuta meitä, sillä viekkaus on
taannut meille turvapaikan, valheen suojaan me olemme piiloutuneet.’ 16. Siksi Jumala sanoo
näin: -Katsokaa: Minä lasken Siioniin peruskiven, huolella valitun kivipaaden, kallisarvoisen
kulmakiven sitomaan vankkaa perustaa. Joka uskoo, ei horju. 17. Minun työssäni on mittana
oikeus ja luotilankana vanhurskaus. Mutta rakeet hakkaavat pettävän turvapaikan ja tulva vie
piilopaikan mennessään, 18. teidän liittonne kuoleman kanssa pyyhitään pois ja teidän
sopimuksenne tuonelan kanssa raukeaa. Tuhotulva vyöryy teidän ylitsenne, se lyö teidät
maahan”.”
Ja se oli Hänen viestinsä loppu.
Se siis oli rohkaisu uskoville ja varoitus heille, jotka suunnitelleet kaikki nämä asiat. Menemättä
yksityiskohtiin, tämä on nähtävillä kaikkialla internetissä – Kaikenlaiset juonittelut, salaliitot ja
suunnitelmat, joilla on valmisteltu meitä sitä aikaa varten, joiden avulla he ovat valmistautuneet
sitä aikaa varten. Ja valmistautuneet pyyhkimään pois ja tuhoamaan niin paljon Amerikasta sekä
maailman väestöstä.
Mutta Herra tulee ottamaan heidät, jotka ovat oikeamielisiä ja he kerääntyvät Taivaaseen niin kuin
tähdet nousten kohti valtaistuinta.

