11. Miamin tuhoutuminen ydiniskussa edeltää kristittyjen pelastusta taivaaseen
13.03.2015 - Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle.
Tämä viesti on kertomus kahdesta unesta. Visio tarkasteltaessa maata ylhäältäpäin ja viesti pelastuksesta.
Kummatkin unet ovat annettu eriaikoina, mutta luullakseni ne nivoutuvat yhteen kuin palapeli. Etenkin, kun
ottaa huomioon Amerikan kristittyjen sydämien haaleuden,
Kehityskulku on seuraava: Miamin tuhoaminen ydinlatauksella ja sitä seuraavat ydiniskut Amerikan
kaupunkeihin. Minulle ei näytetty muita osia maailmasta, kuin että hyökkäystoimet olivat jollain tapaa aloitettu
koilis-Euroopasta (Belgia?) ja ohjukset olivat lähtöisin lähi-idästä. Olivatko ohjukset vain laukaistu sieltä vai
olivatko ne operoitu paikallisten toimesta, jäi epäselväksi.
Yhtä asiaa en vielä maininnut ja se on pitkä uni koskien Yhdysvaltojen kaakkoisosien miehitystä Venäjän ja
pohjois-Korean toimesta. Näytti myös siltä, että Kuuba ja Venezuela olisivat hyvinkin mahdollisesti toimineet
tämän pommitusten jälkeisen operaation sillanpääasemana.
Luullakseni Herra puhui kanssani ja sanoi, että Hän pelastaisi morsiamensa seitsämän tai jopa saman päivän
sisällä Miamin iskusta.
Uskoakseni näillä sanoilla on suuri arvo, koska me kaikki tiedämme, että on paljon kristittyjä, jotka eivät
yksinkertaisesti ole valmiita pelastettavaksi. Minusta esimerkiksi tuntuu siltä, koska joka päivä Herra paljastaa
minulle uuden synnin kaduttavaksi tai toisen henkilön, jolle en ole antanut anteeksi. Kun olisin voinut toimia
Herran esimerkin mukaan tai kun minulla oli mahdollisuus olla antelias, mutta toimin itsekkäästi. Voimme myös
päätellä, koska Hän ei ole vielä pelastanut meitä, on sille oltava erittäin hyvä syy. Tuntien Hänen armollisen
luontonsa, se vaikuttaa luonnolliselta.
Ottaen edellämainitun huomioon, tuhoisan sodan Yhdysvaltojen maaperällä pitäisi kääntää monien
amerikkalaisten haalenneet sydämet syvästi katuen takaisin Herran puoleen. Monet tuntuvat ajattelevan
syyskuun 11:sta terrori-iskujen olleen varoitus siitä, että syntiensä tähden Yhdysvallat ei enää nauti
kaikkivaltiaan Jumalan suojelusta. Tätä vasten arvelen, että monet tunnistanevat Amerikan tuhon olevan
tuomio ja aidosti katuen osallistumistaan sen synteihin kääntyvät Herran puoleen. Niin sydäntä särkevä
koettelemus, kuin se onkaan, on se pystyvä kääntämään tuhannet haalenneet sydämet ja herättämään ne
etsimään Herraa. Kirjaimellisesti yhdessä yössä.
Esekielin pelastus unessa 2/4 Hän puhuu ylitsevyöryvästä sotajoukosta, joka tulee valaisevien pilvien takaa.
Pilvien, joiden päällä on Jeesus. Nämä maahanlasku joukot laskeutuivat maahan samalla, kuin me nousimme
ylös taivaaseen.
Matteuksen 24:ssä Herra puhuu vertaansa vailla olevasta hädänajasta maan päällä; “Mutta kohta noiden
päivien jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat
järkkyvät.” Todellakin sellaisen iskun aiheuttama laskeuma hämärtäisi auringon ja peittäisi näkyvistä kuun. Ja
meille kaikille ne tietäisivät vertaansa vailla olevien tuskien aikoja.
Tämän viestin loppua kohden on vielä muutama sana Herralta. “Älkää pelätkö, oi, oikeamieliset
maanasukkaat.” Koska Hän on tehnyt yksityiskohtaiset ja armolliset suunnitelmat heille, jotka “kuolevat
miekasta” Hän myös tuomitsee hallitsevan eliitin, joka on suunnitellut nämä kauhuteot ja mainitsee, että jopa
heidän maanalaiset bunkkerikaupunkinsa murretaan ja vesimassat hukuttavat heidät, jotka luulivat
järjestäneensä oman henkilökohtaisen turvansa ja suojansa.
Haluaisin mainita, että emme voi edes kuvitella, millaista tuskaa tämä aiheuttaa Jeesukselle. Hän on jo
kärsinyt ja kuollut lunastaakseen syntisen maailman. Ja nyt näkee tämän kaiken tapahtuvan miehille, naisille
ja lapsille, kuin myös kaikelle Hänen luomalleen. Sen sydäntäsärkevyyttä ei kykymme riitä ymmärtämään tai
tuntemaan. Uskon ja toivon, että Herra vähentää ihmiskunnan kärsimystä näissä tapahtumissa. Että Hän
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järjestää varauksen, jossa me jätämme maalliset ruumiimme ja nousemme pelastukseen ennen kuin ehdimme
tuntemaan kärsimystä. Itseasiassa yhden enteen mukaan nousemme pelastukseen Jumalan valtaistuimen luo
kuin ilotulitteet itsenäisyyspäivänä, mutta suunta on maasta taivaaseen.
Emme pysty arvioimaan sitä rakkauden määrää, joka Jumalalla on meitä kohtaan. Mutta me voimme arvioida
sen vihan määrää, mitä saatanalla on kaikkea luotua ja ihmiskuntaa kohtaan… Totisesti nämä tapahtumat
tekevät saatanan motiivit kirkkaiksi.
Tämän tiedon kanssa, voimme varustautua rukouksin ja rukoilla Jumalan armon väliintuloa miljoonin eri tavoin,
kun tuho tekee tuloaan. Että Hän todella pelastaisi herkät sielut kärsimykseltä jossa he joutuisivat elämään
millisekunteja räjähdyksen jälkeen. Rakas Jumala, anna armoa.
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