341. Jeesus puhuu Amerikan tuhosta… Nykypäivän Ninive
24.06.2016 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle
Olkoon Jeesuksen järkkymätön kestävyys kärsimyksessä kanssamme.
Pyydän teitä, sydänasukkaat, rukoilkaa Jumalan armonrukous joka päivä. Mikäli mahdollista, kolmelta on
paras aika. Ja käykää läpi ristin kohdat, (Stations of the Cross) se auttaa teitä suuresti kohdatessanne
vastustusta.
Kun tänä yönä pidin ehtoollispalvelusta. Pitelin viiniä Herralle, kuten muinakin öinä. Näin Hänen ottavan
ehtoollismaljan ja kaatavan sen maahan. Näin hänen myös rikkovan ehtoollisleivän maahan. Sydänasukkaat,
Hän kaataa verensä maan päälle… Viimeisten hetkien kääntymysten puolesta ja syntiemme, sekä koko
maailman syntien sovittamiseksi.
Kun tulin rukoukseen, Herra piteli minua hyvin lähellä. Ja Hän oli alakuloinen…
“Voi, Clare, me olemme niin lähellä hetkeä. Niin lähellä, olen hengetön. Tämä on niin paljon enemmän, kuin
minun sietokykyni, niin paljon enemmän.”
Ja kun Hän piteli minua, aistin kuinka Hän voihki sisimmässään. Niin kauhea voihkinta – syvä, syvä, syvä
sisäinen tuska huokui Hänen sisältään.
Hän jatkoi… “Tätä ennen en ole sallinut sinun näkevän minun tilaani. Mutta Minun täytyy kertoa sinulle. Oloni
on musertavaa tuskaa. Olen todella hengetön. Tämä on kamalinta, mitä Minun koskaan täytyy tehdä. Ei ole
mitään vastaavaa. Mutta maa täytyy puhdistaa siitä saastasta, joka on ottanut sen haltuunsa.”
“Niin paljon pahaa on tehty ahneiden rikkaiden toimesta. He kirjaimellisesti vievät ruoan köyhien lautaselta,
kun Minä loin maan luonnonvaroiltaan rikkaaksi kaikille. Köyhyys ei ole koskaan ollut välttämätöntä. Vaikkakin
olen käyttänyt nälänhätää herättääkseni Minun ihmisiäni, kun he ovat olleet menossa kohti kadotusta.”
“Mutta nyt, mitä voin sanoa? ‘Isä, päästä Minut tästä hetkestä, mutta älä Minun tahdostani, vaan Sinun
tahdostasi.’ Tämä täytyy tehdä, mutta miten ylivoimaisen synkkiä ja pimeitä ovat tulevat päivät. Morsiammeni,
en ole halunnut tahrata hääpäiväämme näillä huolilla, mutta miten voin piilotella niitä sinulta? Ymmärräthän,
en ole ollut avoin sinulle. Ja se ei ole sydämeni tahto, tai minun tapaistani pitää asioita salassa Minun omalta
lihalta ja vereltä.”
“Voih, sydämeni on pysähdyksissä ja taivaassa on hiljaisuus sen vuoksi, minkä täytyy pian tapahtua. Kaikki
ovat hämmästyksissään ja pidättelevät hengitystään kansakuntia kohtaavan tuhon vuoksi. Kaikki seuraavat
intensiivisesti tätä koittanutta hetkeä. Me seisomme täysin ja poikkeuksellisen yhtenä joukkona… Ja kaikki
pidättelevät hengitystään, niin kuin Minäkin.”
“Itse maakin odottaa luomakuntansa kanssa voihkien sen vuoksi, mikä on koittava. Minun luomuksieni
universaali tietoisuus valon ja pimeyden kamppailusta on laajentunut tuhat kertaiseksi. Kyllä, Minun luomallani
on tietoisuus. Tosin, se ei ole yhtenevä Minun tietoisuuteni kanssa. Kuitenkin sillä on tietoisuus sille
välttämättömistä asioista.”
“Ja niin kuin hevonen, jota ratsastaa juoppo, on se tietoinen ihmiskunnan korruptoitumisesta. Kyllä, hyvin
tietoinen. Tämä aika on musta… Pahuuden voitonmarssi hyvyydestä.”
Ja tässä vaiheessa, rakkaat sydänasukkaat, minun täytyi pitää tauko. Tuntui kuin Herra halusi puhua minulle
kirjoitusten kautta. Niinpä rukoillen otin Raamatun ja avatessani sen, aukeni se kohdasta Nahumin kirja. Se on
kertomus Niniven tuhosta ja assyrialaisten julmuudesta muita kansoja kohtaan. Ninive tuhoutui tulella ja
vedellä. Haluan käyttää pienen hetken jakaakseni muutamia yhteneväisyyksiä.
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Yli 600 vuotta kestäneen hirveän tyrannian ja väkivaltaisen hallinnon jälkeen. Hallinon, joka ulottui aina
Kaukasukselta ja Kaspian mereltä persianlahdelle ja yli – Tigris joelta Egyptiin vähä-Aasiassa. Pääkaupunki
Ninive katosi kuin uni. Sen loppu oli outo, yllättävä ja traaginen. Se oli Jumalan teko. Hänen tuomionsa
Assyrian ylpeyden tähden. Arkeologiset kaivaukset raunioilla ovat osoittaneet, ettei kaupungin tuho johtunut
vain hyökkäävien vihollisten johdosta, vaan myös tulen ja tulvan johdosta. Täten vahvistaen muinaiset profetiat
asian suhteen. Viime aikaiset kaivaukset ovat osoittaneet tulen olleen merkittävä instrumentti Niniven palatsien
tuhossa.
Niin, se oli muinainen Ninive. Ja Herra tässä käyttää sitä rinnastuksena nykyajan Niniveen. Nämä kohokohdat
omaavat häkellyttäviä yhteneväisyyksiä Yhdysvaltoihin. (Ohessa Claren rinnastukset sulkeissa.)
Nahumin ensimmäinen kirja (Nah. 1)
2 Herra puolustaa omiaan, hän on Jumala, joka kostaa vihollisilleen. Herra kostaa, hän on täynnä vihaa, Herra
kostaa vastustajilleen. Vihollisiaan hän ei lakkaa vihaamasta.
3 Herra on kärsivällinen, mutta hänen voimansa on suuri, ei hän jätä rankaisematta. Myrskyssä ja rajuilmassa
kulkee hänen tiensä, pilvet ovat hänen askeltensa pöly.
5 Vuoret järkkyvät hänen edessään, kukkulat hajoavat. Herra hävittää maan, koko maanpiirin,
(Maanjäristykset ja tsunamit) ja kaikki sen asukkaat.
6 Kuka kestää hänen raivoaan, kuka voi vastustaa hänen vihansa hehkua? Hänen suuttumuksensa purkautuu
kuin tuli, ja kalliot halkeavat hänen voimastaan. (Tämä vaikuttaa kuin ydinsodalta.)
7 Hyvä on Herra, turvapaikka hädän päivänä, hän tuntee ne, jotka luottavat häneen. (Erityisesti ne, jotka
rukoilevat Psalmia 91 ja todella luottavat Herraan.)
8 Kuin vyöryvä tulva hän tekee lopun vastustajistaan ja ajaa vihollisensa pimeyteen. (Ja tämä muistuttaa
minua New York Citystä veden alla, yli vyöryvä tulva. New York ja San Francisco.)
...ja ajaa vihollisensa pimeyteen. (Salaiset monikerroksiset maanalaiset bunkkerikaupungit ja tukikohdat
D.U.M.B.S. ...pimeyteen. Mitä tahansa he suunnittelevat Herraa vastaan, tarkoittaen New World Order) Hän
hävittää viholliset, Toista kertaa ei teitä kohtaa onnettomuus. (Muistuttaa minua Milleniumista.)
10 Tuli syö viholliset kuin orjantappuratiheikön, kuin kasan piikkipensaita. He palavat tuhkaksi kuin kuivat oljet.
(Muistuttaa minua materialismista, joka on niin hallitsevaa tässä maassa. Ja siitä, että ihmiset eivät tunnista
tilannettaan. Piikkipensaat ovat täysin kasvaneet heidän ympärilleen, eivätkä he näe mitä on tulossa.)
11 Sinusta, Ninive, lähti mies, joka hautoi mielessään pahaa, punoi juonia Herraa vastaan. (Se mies on
Obama.)
12 Näin sanoo Herra: -- He ovat vahvoja ja heitä on paljon, mutta heidät lyödään maahan eikä heitä enää ole.
(NATO liittolaisineet. Heidät tuhotaan maailmansodassa.) Minä olen kurittanut sinua, Juuda, mutta en kurita
enää.
13 Nyt minä murran ikeen niskastasi ja särjen kahleesi. (Kuinka paljon olemme asettaneet vastustusta
Israelille, yrittäen jakaa valtion. Herra lopettaa tämän.)
14 -- Näin on Herra päättänyt sinusta, Ninive: Et saa nimellesi enää jälkeläisiä. Temppelistäsi minä hävitän
jumalien patsaat ja kuvat. (Tämä muistuttaa Capitol Hillistä ja Washingtonista, miten on Washington on
rakennettu, intensiiviset pintograafit ja roomalaisten jumalien kuvat.) Sinun hautasi on jo kaivettu, et ole enää
mitään. (Taas kerran maanjäristykset ja tsuanmit.)
2

Nahumin toinen kirja (Nah. 2)
2 Tuhon tuoja marssii sinua vastaan, Ninive. (Venäjä, pohjois-Korea ja Kiina.) Aseta vartiot paikoilleen!
Tähystä tietä! Vyötä kupeesi, kokoa kaikki voimasi!
4 Sankarien kilvet hohtavat punaisina, (Venäjä) soturit on puettu purppuraan, vaunujen teräs säkenöi kuin tuli.
Taistelu lähestyy, hevoset korskuvat.
5 Vaunut syöksyvät kaduille, (Kaupunki sodankäynti) ryntäävät toreilla sinne tänne, loistavat kuin soihdut,
kiitävät kuin salamat.
6 Kaupungin päälliköt kutsutaan koolle, he juoksevat, kompastelevat (He eivät ole valmiina! Ja meillä on tuskin
yhtään joukkoja ja heidät kaikki on sijoitettu kauas maamme rajojen ulkopuolelle, tarkoituksellisesti.) ja
kiirehtivät muureille. Mutta hyökkäystorni on jo paikoillaan.
7 Virralle johtavat portit avataan, ja palatsi huojuu. (Tulvia kaikkialla)
9 Ninive on kuin patoallas, josta vedet virtaavat pois. Seisahtukaa! Pysähtykää! Mutta kukaan ei käänny
takaisin. (muistuttaa minua tsunamin jälkeisestä hetkestä. Kun tsunami vyöryy rannikolle, se tuhoaa kaiken.
Sitten se valuu takaisin mereen. Kaikki sen aarteet ovat poissa. New York, San Francisco, Los Angeles,
Chicago. Mutta kukaan ei palaa takaisin.)
10 Ryöstäkää hopeaa, ryöstäkää kultaa! Täällä on loputtomasti aarteita, kalleuksia vailla määrää!
11 Tyhjänä, typötyhjänä kaikki, tuhottuna! Sydän jähmettyy, polvet tutisevat, koko ruumis tärisee, kaikkien
kasvot kalpenevat. (Amerikkalaisten shokki kun maahan on hyökätty.)

Nahumin kolmas kirja (Nah. 3)
1 Voi kaupunkia, veritekojen tahraamaa, täynnä pelkkää petosta, ryöstösaalista, sammumatonta raatelun
kiihkoa! (Minulle tämä on Washington. Washington ja New York.) ...Kaikkialla kaatuneita, kasoittain kuolleita,
ruumiita loputtomiin, niihin kompastellaan.
4 Kaikki tämä porton hillittömän haureuden tähden. Suloinen ja kaunis hän oli, ovela velho, joka
haureudessaan teki kansat orjikseen, velhoudellaan kietoi sukukunnat valtaansa. (Ja minulle tämä kertoo
Vaticanin, Yhdysvaltojen ja New World Orderin romahduksesta. Kaikki menee siihen suuntaan. Ja
okkultistinen symboliikka edellämainittujen takana on mittavaa.)
5 -- Katso, minä käyn sinun kimppuusi, sanoo Herra Sebaot. Minä nostan hameesi liepeet kasvojesi yli ja
paljastan kansoille alastomuutesi, valtakunnille häpeäsi. (Täydellinen, täydellinen tuho.)
6 Lokaa minä viskaan päällesi, häpäisen sinut, sinusta tulee varoittava esimerkki. (raunioita kaikkialla ja
kaupungit menetetty.)
11 Myös sinä juot vihan maljan, juovut ja järkesi sumenee. Myös sinä etsit turvapaikkaa, kun vihollisesi
uhkaavat.
12 Linnoituksesi ovat kuin viikunapuut, joissa varhaisviikunat kypsyvät. Jos puuta ravistetaan, hedelmät
putoavat sen suuhun, joka tahtoo syödä. (Minulle tämä merkitsee maanalaisten D.U.M.B.S. kaupunkien ja
tukikohtien ryöstöä.)
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13 Katso: sotaväkesi on kuin lauma naisia. Maasi portit ovat selkoselällään, avoinna vihollisillesi, (Meillä EI ole
portteja. Meillä ei ole muureja. Me olemme linnoittamattomia kyliä.) tuli on tuhonnut salpasi. (Minulle tämä
ilmentää ydinaseita.)
19 Tuhosi on peruuttamaton, vammasi parantumaton. Kun kansat kuulevat, kuinka sinun on käynyt, kaikki
lyövät ilosta käsiään yhteen. Ketä ei olisi kohdannut sinun ainainen pahuutesi?
Niin, siinä muutamia yhteneväisyyksiä. En koskaan aikaisemmin ole ymmärtänyt, mitä tämä kirja tarkoittaa,
mutta nyt todella luulen, että Herra avasi silmäni sille, minun ymmärrykseni sille tänä yönä.
Minä kysyin tänä yönä Herralta myös Putinista, koska tunsin suunnatonta painolastia hänen puolestaan.
Minusta vain tuntuu, että siinä miehessä on jotain hyvää. Ja kyselin hänestä Herralta, Koska Herra kertoi
minulle, että hän on osa tässä monimutkaisessa kokonaisuudessa. Hän on osa ohjelmaa, jossa kaikki on
kirjoitettu ‘Voiman, joka on’ toimesta.
Ja minä sanoin… Herra, pyydän, olen levoton sen johdosta, mitä on sanottu Putinista. Onko hän kuitenkin
lopulta osa eliittiä?
Ja Herra vastasi minulle… “Hän vain mukautuu vallitseviin realiteetteihin. Hänellä itseasiassa ei ole kontrollia
maailmasta, eikä ole kiinalaisillakaan; Se on kirjoitettu, Clare. Hän on kunnollinen mies, vähän niinkuin eräs
toinen johtaja, jota ihailet ja joka oli kunnon mies. Mutta toimi vallitsevien olosuhteiden määräämissä rajoissa.
Helpottaako tämä oloasi?”
Kyllä varmaan, Herra. Hän puhui toisesta johtajasta, joka laitettiin asemaansa. Hän oli suunnattoman
rehellinen ja lojaali Jumalalle. Mutta laitettiin asemaan, jossa hän ei pystynyt toimimaan itsenäisesti. Mutta
kuitenkin, Herra siunasi hänen elämänsä, vaikka hän joutui tekemään valintoja, joita hän ei olisi halunnut
tehdä. Herra käänsi asiat toisin ja siunasi hänet. Siis se mikä oli tarkoitettu pahaksi, olikin lopulta hyvää. Enkä
aio mennä tässä aiheessa syvemmälle.
Sitten Herra jatkoi ja Hän sanoi… “Tyttäreni, Minä todella tarkkailen sinun sanomisiasi. Et voi toivoa olevasi
täydellinen, mutta Minä olen. Lohduttaudu sillä. Minä tarkkailen meidän laumaamme ja mitä he
vastaanottavat.”
Koska silloin oli hetki, jolloin aloin epäillä: Enkö kuullutkaan Herraa? Menikö jotain ohi?
Ja kerroin Hänelle… ‘Kiitos Herra, tuo todella auttaa.’ Ja minulla todella on rauha tästä. Uskon, että Putin on
kunnon mies, mutta ei voi toimia itsenäisesti. Ja hän varmasti juuri nyt pakotettu kuristusotteeseen, jossa
hänen koko selviytymisensä riippuu hänen reaktioistaan. Koska Obama haluaa sotaa. Hän yrittää tuhota
maamme. Ja tapa toteuttaa se, on ydinsota. Mutta rukoilkaa Putinin puolesta, sillä eihän kukaan tiedä, mitä
Herra tulee tekemään.
Herra jatkoi… “Miten voin puhua? Minun kieleni on tarrautunut kiinni kitalakeeni sen johdosta, mitä ihmiskunta
joutuu kokemaan. Voin tuskin puhua, niin kauhea on nyt koittaneen ajan todellisuus.”
“Rukoukset nousevat ylös paksun suitsukesavun tavoin. Nousten ylös isäni valtaistuimelle joka puolelta
maatapalloa, koska Minun ihmiset tietävät, mitä on tulossa. Enkelini tekevät valmisteluja, jotta joillain alueilla
tuomio lievenisi näiden rukousten johdosta. New York on yksi niistä, joskin he eivät ymmärrä, miten suuri on
pahuuden määrä kaupungissa. (Tarkoittaen new yorklaisia.) Tämä kaupunki mielletään saatanan
valtaistuimeksi kaiken sen tekemän pahan johdosta. Vaikka kaupungin kohtalo ei tule muuttumaan, mutta sen
yksilöiden kohtalot kyllä. Suojelu ja huolenpito tulee ulottumaan näille tietyille.”
“Toiset ovat tehneet sulotuoksuisen tarjouksen ja tarjonneet henkensä vielä pelastumattomien puolesta.”
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“He ovat niitä, jotka ovat sanoneet… ‘Herra, jos minun täytyy kuolla siinä, ota minun elämäni ja anna armoa
vielä pelastumattomille. Anna minun tarjota elämäni sinulle heidän, ei pelastuneiden puolesta.’”
Hän jatkoi… “On armon ihmeitä ja suuren kanjonin (Grand Canyonin) kokoiset sydämet puhuvat juuri nyt. Isäni
tuntee suurta sääliä monien puolesta.”
“Tänä aikana, lapseni, en voi kyllin painottaa rukousten tärkeyttä. Jos sinulla ei ole painolastia, sinun tarvitsee
vain kysyä. Aloita rukoilemaan kielillä, ja kuka tahansa tulee mieleesi, rukoile hänen puolestaan ja painolasti
hellästi asetetaan sydämeesi. Seuraa sitä. Ole herkkä Minun henkeäni kohtaan. Pitkin päivää ja yötä. Ja
muista. Muista nämä ihmiset rukouksissasi. Suuria armon ihmeitä tulee tapahtumaan sinun hellän sydämesi ja
valppaiden rukoustesi johdosta.”
“Minulla on varastossa valtaistuimia Minun uskollisia rukous sotureitani varten. Heillä ei ole mielihaluja moisille
asioille ja se on täsmälleen se, mikä pätevyyttää heidät. Kyllä, valtaistuimet on valmisteltu ja näiltä
valtaistuimilta te tulette hallitsemaan oikeutta ja auttamaan poljettuja ja sorrettuja. Sinun reaktiosi ihmisyyttä
kohtaan on se, mikä pätevyyttää valtaan ja hallintaan – Ei sillä, että välittäisit siitä nyt. Mutta tiedä, että sillä
hetkellä tulet olemaan ikionnellinen saaden vallan muuttaa pahuutta hyväksi Minun sinulle määräämien
enkeleiden avustuksella.”
“Teille, jotka ette vielä ole saaneet painolastia osaksenne, kysykää, niin teille annetaan.”
“Jätän teidät nyt näiden rohkaisevien sanojen saattelemana. Monet heistä, jotka tulevat saamaan surmansa,
ovat käsittäneet ja hyväksyneet näin käyvän muiden puolesta. Niin monet asiat ovat selkeästi ymmärrettävissä
vasta taivaassa. Hengen todellisuus on siellä hyvin ymmärrettävissä Isäni sydämen substanssista luotujen
sielujen toimesta.”
“He hyvin ymmärsivät heidän tarjouksensa jo ennen kuin tulivat maan päälle. Toiset, jotka ovat valinneet
mieluummin maalliset asiat ja toistuvasti torjuneet Minut, ovat myös valinneet ikuisuutensa. Rukoiltaa
millisekunnin katumusta viimeiselle hetkelle, jotta Minulla olisi tekosyy kaapata heidät saatanan otteesta.”
“Olette astumassa kauhealle sotavyöhykkeelle, Minun ihmiseni. Pyydän, olkaa valmiina ylläpitämään
rukouksianne maailman puolesta. Ja ennen kaikkea, yhtykää Minuun koko voimallanne. Olen teidän
kanssanne, synkimmälläkin hetkellä.”
“Olen kanssasi. Käänny Minun puoleeni.”
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