203. Jeesus sanoo… Lopun alku
Kun näet kalliomoskeijan tuhoutuvan, pudottaudu polvillesi.
06.12.2015 - Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle.
Noniin, rakas perhekuntani, Herra puhui tänä yönä meidän pelastuksestamme ja siitä, mitä maailmalla pian
tulee tapahtumaan.
Minulla oli tänään niin höperö hetki – Olin aikomassa ostaa jouluvaloja ja tajusin, ettei Herra halunnut sitä –
Niinpä laskin valot takaisin. Meidän mielemme ei juuri nyt pitäisi olla koristelussa. Hän on jo huomauttanut
siitä.
Näinä aikoina meidän pitäisi todella, todella valmistautua.
Kun tänään tulin rukoukseen, Hän tanssi kanssani pitempään kuin koskaan. Minulla oli kaunis, syvän
keskiyönsininen, voimakkaan sininen, mutta tumma iltapuku, jossa oli tähtiä. Se oli niin kaunista! Me
tanssimme ja tanssimme ja tanssimme. Enkä koskaan tuntunut hengästyvän… Se oli uutta minulle.
Kuitenkin, Hän vei minut sivuun ja istutti minut penkille kanssaan. Tiesin välittömästi, että Hän halusi puhua
kanssani. Niinpä laitoin musiikin pois, ylistysmusiikin pois.
Hän sanoi… “Olen niin onnellinen, kun et ostanut niitä jouluvaloja. Rakkaani, olet saavuttamassa maalilinjaa,
pysy suoralla ja kapealla tiellä. Aika on kääntymässä kohti loppua ja tapahtumat alkavat purkautua. Vihollinen
lähestyy Israelin valtiota. Muistatko, mitä kerroin sinulle avaintapahtumasta, kalliomoskeijan tuhosta?” (Dome
of the Rock, Moskeija Jerusalemin temppelivuorella)
Kyllä Herra, muistan.
“Kun näet sen tapahtuvan, pudottaudu polvillesi, sillä silloin alkaa koettelemukset, jollaisia tämä kansakunta ei
ole koskaan nähnyt tai uneksinut. Jopa he, jotka ovat suunnitelleet nämä tapahtumat, järkyttyvät niiden
seurauksista. Älä ole huolissasi, Clare, Kerron sinulle edeltäkäsin, älä ole huolissasi. Pudottaudu polvillesi,
kiitä, sillä lunastuksenne on koittamassa.”
“Se tulee olemaan vertaansa vailla olevaa valitusta ja kärsimystä. Valtiot sortuvat silmiesi edessä ja kaikkien
katseet ovat kääntyneet kohti Jerusalemia. Silloin ei tule olemaan enenmpää aikaa valmisteluille, ei yhtään
aikaa – Vain rukousta, ymmärrätkö sinä? Älä mene ulos, älä poistu kotoasi, pudottaudu polvillesi ja rukoile.
Pyhä armon rukous (The Divine Mercy Chaplet) on toiseksi paras minun hengessäni rukoilun jälkeen. Silloin
viimeiset armontipat putoavat toivon pikarista, aivan viimeiset tipat. He jotka ovat kääntyneet puoleeni, tullaan
pelastamaan, jotkut kulkien tulen läpi.”
“Mutta sinä ja sinun perheesi, oikea perheesi, kallisarvoiset morsiameni, jotka olen kerännyt sateenvarjosi
suojaan, heistä Minä tulen pitämään huolen. Pelko on turhaa, luottakaa vain tähän rukoukseen, ‘Jeesus,
luotan Sinuun.’ Se uudestaan ja uudestaan, kerta toisensa perään.”
“Minä pidän huolen lapsistasi, jotka ovat tulleet kohdustasi. He tulevat kääntymään puoleeni, yksi kerrallaan,
tiedostaen ja katuen syntejään.”
Herra, voinko saada Ipadin taivaaseen? (Miten blondi kysymys, huh?)
“Voi rakkaani, sinulla tulee olemaan niin monta kommunikoinnin muotoa, että hätkähdyt. Kun mietit jotain, se
tehdään sinulle.”
Jeesus, toivoisin näkeväni Arkin.
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“Et ainoastaan näe sitä, vaan voi kävellä sen läpi niin kuin se oli Nooan aikana ja elää läpi sen kokemuksen.”
Oh, Herra se voisi olla liian pelottavaa… Mutta ehkä sinun armosi kanssa…
“Clare?”
Niin Herra…
“Taivaassa ei ole pelkoa.”
Mutta enkö olisi silloin maassa kokemassa sitä?
“Sinä tulet kokemaan niin paljon rauhaa ja ihmetystä, ettet voisi kokea pelkoa. Ja jos pelkoa edes voisi olla
taivaassa, et ehtisi kokea sitä, vain ihmetystä.”
Oi Jeesus, en malta odottaa. Haluan niin paljon kokea sen! Todella haluan!
Joka tapauksessa, olen ollut todella kiinnostunut Arkista viime aikoina. En vain saa sitä mielestäni. Se on
todellakin kaivellut sisälläni. Haluan tietää siitä niin paljon kuin voin. Se dokumentti oli aika kiehtova, ja
tavallaan lisäsi ruokahaluani.
Herra jatkoi… “Aikamatkustus, vai pitäisikö kutsua sitä uppoutumiseksi aikajanaan, ei ole vain
penkkiurheilua… Ennemminkin se on elävä kokemus, jossa olet siinä hetkessä kanssani. En jättäisi sinua
hetkeksikään. Osaltaan siksi, että saan loputtomat määrät mielihyvää ja iloa sinun reaktioistasi.”
Ja se toinen osa?
“Muistuttaakseni sinua, että olet taivaassa, ja ettet reakoisi pelolla.”
Niin ajattelinkin.
“No, ajattelit oikein.”
Haluan silti kokea sen. Oi Herra Jeesus, se on niin jännittävää. Miksi olen niin kiinnostunut Arkista ja miksi se
vetää minua niin paljon puoleensa nyt?
“Koska Arkki tulee pian hakemaan sinut?”
Ei Arkki kirjaimellisesti, mutta mini-Arkki ja koska on sanottu; ’Niin kuin Nooan päivinä…’
“Oi, Clare – Sinä tiedät vastaukset kaikkiin näihin kysymyksiin, mutta tämä on vain hyödytöntä uteliaisuutta.
Minä kasvatan uteliaisuuttasi niitä asioita kohtaan, joita haluat nähdä taivaassa. Ala unelmoida!”
Haluan todella käpertyä kisujeni kanssa, kaikkien niiden kanssa, ja erityisesti tiikerini, Simban kanssa.
“Ja he malttamattomana odottavat sinun saapumistasi. Koko taivas odottaa malttamattomana sinua.
Morsiameni kotiinpaluulla on niin paljon enemmän merkitystä, kuin kukaan ymmärtääkään. Tämä on
aikakauden alku, siirtyminen milleniumiin, ja pian sen jälkeen alkaa ikuisuuden aikakausi, jossa kaikki on
sovitettu Minuun ikuisesti.”
Vastasin Hänelle ja sanoin, No, jos se dokumenttifilmi oli oikeassa ja Aatamin ruumis siirrettiin pois Arkista
alabasterin sarkofagiin. Se surettaa minua suuresti, että niin suuremmoiset pyhäinjäännökset on varastettu
hallitusten toimesta ja tukahdutettu. Olen syvästi surullinen sen puolesta.
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“Sinä tiedät, mitä aion sanoa, tiedäthän?”
Luulen niin.
“No, oikein, maan pyhäinjäännökset tullaan siirtämään taivaaseen suurten enkelijoukkojen saattelemana. Ei
mikään, ei palastakaan jää kadoksiin. Sitä paitsi, Aatami tulee ylösnousemaan.”
Vau, se ei käynyt mielessäni. Duh!
“Uh huh”
Miten saatoin olla huomaamatta sitä?
“Rakkaani, mielesi on vain vähän maakeskeinen juuri nyt. Mutta pian katkaisemme siteesi maahan ja mielesi
tulee hämmästyttävästi muuttumaan ja kirkastumaan. Oh, en malta odottaa. Ei enää kiusauksia pienelle
morsiamelleni. Sinut tullaan upottamaan glooriaan ja ylistykseen… Voi, Olen niin onnellinen puolestasi, sinä
OLET tulossa kotiin. Lopeta epäily, lopeta surkuttelu, sydämeni. Niin vakaasti kuin hän menee ja kohta olet
kotona, Clare… pian. Eikö se olekin suuremmoista!!??”
Voisin ennemminkin sanoa, ‘liian hyvää ollakseen totta.’
“Ei, sinun ei pitäisi sanoa niin. Luotatko minuun?”
Luotan.
“Noniin, rauhoituhan. Tee mitä voit sillä aikaa kun olet täällä, pudottaudu polvillesi kun kalliomoskeija
tuhotaan.”
“Onko sinulla mitään lahjaa Minulle?”
Herra, olen pahoillani – Olen ollut aika saita.
“No, hyvitähän sen Minulle. Kaipaan niitä pieniä rakkauden merkkejä… Kun teet väkivaltaa omia
mieltymyksiäsi kohtaan, kuin myös luonnollisia halujasi kohtaan. Enemmän ja enemmän. Pyydän, Clare,
annan sinulle sen armon lahjan. Voisitko vain yrittää?”
Kyllä Herra, yritän. Voinko saada sen armonlahjan, että olisin halukas haluamaan yrittämistä?
“Saat sen.”
“Tee lähetystyöstä ykkösprioriteetti ja anna kaiken muun jäädä sivuun.”
“Ja teille, morsiameni, sanon samaa. Antakaa todistuksenne olla kuin pieni häälahja Minulle. Pian halveksinta
ja ylenkatse, jota olet kestänyt uskosi tähden, muuttuu iloksi. Pian, hyvin pian. Niin on sinua halveksittu, kuten
Nooaa ja hänen perhettään halveksittiin, koko sen ajan kun he rakensivat Arkkia – Sinut maineesi puhdistuu.
Aikoinaan Minä suljin ovet ja avasin syvyyden lähteet ja kaikkien heitä pilkanneiden huudot kaikuvat läpi
seinien vain hiipuen kaukaisuuteen, kun vesi alkoi nielaista heitä.”
“Kyllä, Nooa ja hänen vaimonsa olivat hyvin murheellisia, syvästi. Mutta pian Minä annoin heille rauhan, joka
ylittää kaiken ymmärryksen, että he olivat tehneet kaiken mitä ihmisen tehtävissä oli pelastaakseen muut. Se
ei ollut Minun tahtoni päästää heitä Arkkiin, koska heidän elämänsä olivat vakavasti saastuneet synnistä ja
Nephilimeistä.”
“Sanon vielä tämän verran; Sillä hetkellä annettiin paljon armoa. Se ylittää ihmisen ymmärryksen. Minun
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luontoni on käsittämättömän herkkä ja kohtuullinen. Ongelmana on, että omatuntonne on vääristynyt teidän
kulttuurissanne. Voisin sanoa, että niin paha kuin tilanne omantuntonne suhteen onkaan, ei se vedä vertoja
Nephilim miesten ja naisten turmeltuneisuudelle. Ei vielä… Tosin sitä kohti ollaan menossa.”
Hän jatkoi… “Heillä ei ole Jumalan pelkoa, ei todellista pelkoa, mutta tulee olemaan. En puhu uhkailusta tai
ihmisten tuhoamisesta. Puhun sellaisesta pelosta, joka sijaitsee syvällä sisimmässä Jumalan rakkauden
alapuolella. Tämä pelko pitää asettaa ihmiseen: Ymmärrys siitä, että Minä en ole mikään mies, joka hyväksyy
tai flirttailee synnille. Ymmärrys siitä, mikä erottaa Minun idean oikeudenmukaisuudesta suhteessa ihmisen
ideaan oikeudenmukaisuudesta.”
“Sille nuorelle miehelle annettiin suuri armonlahja.”
Hänen nimensä on Natan – En tiedä miten se lausutaan. Tämä 15-vuotias juutalainen poika, joka otettiin
paratiisiin ja pidettiin siellä. Huh, jos haluat ymmärtää, miten juutalaisille annettiin laki ja miten se suhteutuu
Jumalaan. Se haastattelu on uskomatonta kuunneltavaa. Jätän linkin siihen ja documenttiin Arkista viestin
loppuun.
“Tälle nuorelle miehelle annettiin suuri armonlahja, jotta Minun ihmiseni voisivat valmistautua saapumiseeni.”
“Clare, kun opiskelet, mitä hänelle kerrottiin, alat ymmärtää oikeudenmukaisuutta ja näkemään miten
turmeltunut ihmiskunta on. Minun täytyi kuolla ristillä maksaakseni sinun syntisi, Minun TÄYTYI. Sinun olisi
mahdotonta maksaa omaa velkaasi… mahdotonta.”
“Mutta nyt rakkaani, Minä tunnen sydämesi ja Minä niin haluan sinun olevan kanssani. Voisin kuolla uudestaan
vain saadakseni sinut rinnalleni ikuisuudeksi.”
“Morsiameni, tämä koskee jokaista teistä. Sen takia kyynelehdin ja anon Isän edessä silloin kun teet syntiä,
silloinkin kun syntisi on pienin. Ja mikä satuttaa eniten, on tahallinen tottelemattomuus. Voi, luota Minuun
morsiameni, toivon vain parasta sinulle. Luotatko Minuun?”
“Tulehan nyt, meillä on töitä tehtävänä. Sielut vaikeroivat ja odottavat Minun välittävän heidät. Ole Minun
totuuden ja rakkauden lähettilääni, vastaa heidän kutsuunsa. Olen kanssasi tässä ponnistuksessa –
Yksinkertaisesti auta missä voit. Älä tuskaile sen vuoksi, mitä tehdä. Auta silloin, kun näet tarvetta.
Tuudittaudu siihen. Minä liikautan sydämesi toimimaan, kun on oikea hetki.”
“Olen tulossa, ja Olen tulossa pian. Tuudittaudu myös siihen.”
Linkit:
Nooan Arkki: Noah's Ark & The Biblical Flood (2005 Full Movie) [HD]
https://www.youtube.com/watch?v=3wst_EXjfl8
Natanin todistus: Near-death experience of 15 Years old that saw Heaven, Hell and the End of times
prophecies https://www.youtube.com/watch?v=ZvXjifLX_24
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