234. TULEVA SUURPALO… MAAPALLON IHMISET… KATUKAA
Jeesus puhuu tulevasta suurpalosta – Maapallon Ihmiset… Katukaa
Sanoja Jeesukselta Sisar Clarelle, 20 tammikuuta, 2016
Herra olkoon kanssanne ja siunatkoon teitä ja pitäköön sydämenne vakaina, Tahdossaan ja Rauhassaan.
Amen.
Jeesus aloitti… ” Tulkaa luokseni kaikki lopen uupuneet ja annan levon sieluillenne, vedän teidät hellästi
Siipeni suojaan Minun Henkeni henkäyksen rapistellessa hiuksianne ja kun Henkeni tulee lepäämään sinuun
uuden voitelun kera. ”
” Ymmärrän hyvin tämän ajan jännitteet ja kuinka vähän on puhuttu kangastavista tapahtumista. Jopa siitä,
minkä Olen järjestänyt. Kyllä, monet tulevat täydellisesti yllättymään ja hämmästymään, mutta Olen
paikalla vastaanottamassa heitä ja vakuuttelemassa heitä Rakkaudestani ja Suojeluksestani. ”
” Ne, jotka menehtyvät näissä tapahtumissa, eivät edes tiedä mikä heihin iski. Yhtenä hetkenä he ovat
Maapallolla ponnistelemassa läpi päiviensä ja seuraavassa hetkessä he kohtaavat Minut pilvellä. Kaikki on
valmisteltu ja odottaa trumpetin puhallusta… mutta paljon sekasortoa lähtee liikkeelle suuren
tavoittamisen aikana ( ???? ) ”
” Toivon, että Minun uskolliset ihmiseni, jotka asuvat `ground zero:lla `, nollapisteessä, toivon, että Minun
Henkäykseni ympäröi ja ylläpitää teitä niinä hetkinä ja että teidän ainoa tietoisuutenne tulee olemaan
Maapallosta vapautus, jonka yhtäkkiä koette ja Minun olemukseni ja Minun lohduttavat käteni ja Minun
tervetulohymyni. Voi, olette kaikki odottaneet näitä päiviä tulevaksi niin kauan. Olette rukoilleet ja
itkeneet, olette pelänneet ja vapauttaneet pelkonne Minun käsiini. Olette katsoneet, odottaneet ja
valmistautuneet, rukoillen muiden puolesta niin kauan. ”
” Jotkut teistä tulevat saamaan monia kruunuja uskollisuudestanne. Kaikki tulette saamaan valvojan
kruunun tarkkaavaisuudestanne. Välittömästi Taivaallisuus ottaa teidät valtaansa; jälkeen jää hankalien
uurastusten täyttämä elämä ja viivästyneet ennakko-odotukset. ”
” Ne teistä, jotka ette ole nollapisteessä, älkää antako toisilla alueilla tapahtuvien tapahtumien terrorisoida
itseänne, sillä Minä nappaan teidät odottaville Käsivarsilleni, ettette kokisi pahojen kidutusta. Heidän, jotka
ovat vastuussa näistä joukkotuhoaseista. ”
Herra, on ollut puhetta komeetoista, joista on myös Raamatussa. Miten ne liittyvät tähän ?
” Se, mistä puhut tulee olemaan rajuilma, joka ylittää käsityskykysi. Tulta sataa taivaalta sellaisena
mahtavana näytöksenä, ettei ole paikkaa minne piiloutua. Kaikki syttyy tuleen, pilvenpiirtäjistä metsiin.
Tulitulva polttaa Maapallon voimakkaammin kuin koskaan aikaisemmin. Ymmärrä, että tämä on
välttämätön puhdistus, jossa tuhoutuvat Maapallon pilanneet saastuttajat. Nämä aineet roihuavat ja
palavat loppuun uuden kasvun tieltä. Uusi kasvu versoo ja sitä haluaisin kutsua ainaiseksi Paratiisiksi,
Eedeniksi, joka on hyvä seuraavat tuhat vuotta, jolloin Saatana jälleen kokoaa joukkonsa Minua vastaan. ”
” Mutta annan monille ihmisille toisen mahdollisuuden. Ymmärrätkö, Rakkaani ? Monet ovat tietämättömiä
pahan tekosista elämissänsä ja tietämättömiä Minun todellisesta luonteestani. Niin, jotkut säästetään ja he
saavat toisen mahdollisuuden elää jälkikasvunsa kanssa ja vastustaa pahan vetovoimaa, kun Saatana
päästetään vapaaksi Minun tuhatvuotisen hallintoni lopussa. ”
Herra, milloin nämä merkit ilmestyvät taivaalle ?
” Pian, Rakkaani, hyvin, hyvin pian. Mutta olen tehnyt sinulle tiettäväksi, ettet joudu näihin myrskyisiin
tapahtumiin, jotka tulevat idästä. Haen sinut ylhäälle paljon ennen kuin alueellesi tulee tämä hetki. En voi
kyllin painottaa, kuinka paljon haluan, että rukoilette kadotettujen puolesta säännöllisesti niin kauan kuin
heillä on vielä aikaa katua. ”

Tässä kohdalla, kaverit, aloin epäröimään ja järjestämään ajatuksiani uudelleen päässäni. Siihen, mitä jo
ennestään tiesin, erityisesti ajatukset, jotka koskivat New Yorkia, pommia, tsunameita ja komeetoita. Voi,
voi ! Niin paljon eri asioita on sanottu siitä. Mutta Herra on kertonut minulle vain pommista. Kaduin ja
sanoin, ”Herra, en millään muotoa halua puhua sellaisia sanoja, jotka eivät ole Sinulta. Anteeksi, haluan
vain olla uskollinen Sanoillesi. ”
” Kyyneleet pulpahtivat Hänen silmistään ja näin heijastuksena Hänen silmistään, että tulta tippui taivaalta.
”
Hän vastasi vaikken kysynytkään…
” Asioita tapahtuu yhtä aikaa Clare: ydinsota, holokausti, ennennäkemättömiä luonnontuhoja, joita ihminen
tyhmyyksissään jouduttaa. Ne tapahtuvat yhtä aikaa. Muistatko, kun kerroin sinulle Miamista ? Se on vain
jäävuoren huippu, jos edes sitäkään. ”
Vastasin Jeesukselle… Mutta en ymmärrä, miten mikään pystyy säilymään toiminnassa… teknologia taskuja
ja sen sellaisia asioita.
” Jotkut hyödykkeet jatkavat toimintaansa ilman loogista selitystä Minun tarkoituksiani varten, toisia
hyödykkeitä ei ole olemassa enää. ”
Mutta olin siinä uskossa, että on sota ja sitten uusi maailman hallinto ohjesääntöineen ja valvontoineen.
” Kyllä, se mitä on suunniteltu, jouduttaa sitä hallintoa. ”
Niinpä, silloin paljon teknologiaa täytyy säilyä, että se toimisi ?
” Maassa tulee olemaan kokonaisia asumattomia alueita, mutta pian ihmiset kootaan valvotuille alueille ja
tilapäisasuntoja tulee tuho-alueille. Maan muut osat toimivat miltei normaalisti. Kuitenkin yhteyksiä
muualle maailmaan vaikeuttaa suuresti se, että maalitauluina olevat avainkohdat ovat tietoverkko
yhteyksien keskuksia. ”
Herra, miksi tunnen olevani niin etäinen tästä kaikesta ?
” Olen laittanut sydämeesi suojelevan auran, Clare, ettet näkisi, tuntisi ja murenisi. Mutta vakuutan sinulle,
että tämä tapahtuu tosi nopeasti. ”
” Tähän ei voi valmistautua, Minun Ihmiseni, vain rukoilla. Kyllä, voidaan varautua ja kehoa voidaan
valmistella, mutta vaikutus sieluihin on hirvittävä eikä lääkettä ole. Siitä huolimatta Armoni on toiminnassa,
eikä petä niitä, jotka Minua kutsuvat. ”
” Katsohan, monet puivat nyrkkiään Minulle ja kiroavat Minua ja Minun Ihmisiäni. Toiset polvistuvat
anomaan Armoa. Heille Olen mahtava Kotka, joka piilottaa heidät Armon Siipieni alle. Muille olen kuin
heidän päällensä satava happosade. Maapallon ihmiset, se on täysin teidän oma valintanne, täysin teidän
omanne. En hylkää ketään, joka Minua kutsuu. Yksikään sielu ei tuhoudu, jos luottaa Minuun. ”
” Älä pelkää, älä vaivu epätoivoon, pidä katseesi Minussa ja itäisellä taivaanrannalla, horisontissa. Olen
tulossa teitä varten. Ihmiseni, Olen tulossa. ”
Muistan noin 22 vuotta sitten, kun minulle näytettiin aivan kuin ilotulitteita laukaistiin Taivaaseen. Pommit
oli laukaistu ja nämä ilotulitteet ampaisivat suoraan Taivaaseen. Minulle selitettiin, että ne olivat
suurpalossa Jumalan luo tulleita sieluja. Ja jopa siihen aikaan minulle sanottiin, etteivät he kärsisi.
Sitten Herra lisäsi tähän sanoen… ” Clare, älä anna toisten raporttien ja ennustuksien, profetioiden
sekoittaa sinua. Olen vahvistanut sinut totuudessa. Sinä tunnet Minut, luota yksin Minuun, eikä
keneenkään muuhun. Siksi olen pyytänyt sinua, ettet katsoisi muiden profetioita, ettet vioittuisi ja joutuisi
hämmennyksiin. Sinun täytyy olla esimerkkinä katraallesi, eikä etsiskellä profetioita muualta, vaan olla
rauhallisesti siinä, mitä olen antanut sinulle. Toiveesi EI tule tuottamaan sinulle pettymystä. ”

