233. LOPPU LÄHESTYY & LÄHESTYY MEITÄ & MERI TULEE RAIVOAMAAN
Jeesus sanoo… Loppu lähestyy & lähestyy meitä! Meri tulee raivoamaan…
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Tammikuuta, 2016.
( Clare ) Herra siunatkoon teitä, Sydänasukkaat.
Jeesus aloitti… ” Kun loppu tulee lähemmäs ja lähemmäs, teidän kaikkien täytyy tulla lähemmäs ja
lähemmäs Minua. Minä tulen olemaan teidän AINOA pysyvä asianne tulevana aikana. Mitä
enemmän te turvaatte Minuun, sitä enemmän te tulette olemaan turvassa, tallessa ja
valmistautuneita. Nyt ei ole aika ajelehtia. Pikemminkin, kun meret tulevat puuskaisemmiksi,
laiturin ankkuri köydet pitää olla varmistettuina enemmän ja enemmän. ”
” Kaikki voivat tuntea, että jotain on tulossa, mutta he ovat niin tottuneita siihen tunteeseen ja kun
mitään ei ilmene, he turtuvat. Tämä on ollut tahallista, sillä mitä enemmän heidät yllätetään, sitä
helpompi heitä on kontrolloida. Varoituksia on tullut jo niin pitkään ilman mitään tapahtumia, että
ihmiset ovat menettäneet keskittymiskykynsä, jopa Varautujat. Se on välkkynyt taka-alalla 60luvulta asti, Clare. Ihmiset ovat tulleet vanhaksi ja kuolleet odotellessaan. ”
” Mutta nyt se todella on täällä ja ovella ja ne Morsiamet, jotka ovat kuunnelleet Minua ja
seuranneet Minun ohjeitani tulevat olemaan turvassa, kun myrsky iskee. Se iskee raskaasti ja
sekasortoa on joka puolella; joka puolella paitsi hallituksessa ( Obama & Maanalainen Hallitus ).
Heidän valmistelunsa ovat loppuun suoritetut ja he laskevat sen varaan, että yleisö ei ole
organisoitunutta ja he ovat ymmällään. Kuitenkin on tietty osatekijä, todelliset Amerikkalaiset,
jotka ovat valmistautuneita ja he ryhtyvät toimimaan. Heille on ylemmältä taholta informoitu mitä
tulee tapahtumaan ja he ovat valmiita. ”
” Armeijassa on monia, jotka eivät tule sietämään tätä. Kun kerroin sinulle, että asiat eivät tule
menemään kuten on suunniteltu. He myös tietävät mitä on suunniteltu ja miksi ja he ovat
sijoittaneet miehiään avainpaikoille täydellisesti ehkäisemään hallituksenne vallankaappauksen.
Asiat eivät mene niin kuin on suunniteltu. Maapallon muutokset yllättävät monet ja estävät avain
johtajien varustamisen turvaamisen. Asiat kääntyvät päälaelleen. Jopa Minun ihmiseni avain
paikoilla eivät ole tietoisia missä määrin Minä puutun asioihin. ”
” Mutta katsohan, he ovat laittaneet toivonsa Minuun. He ovat rukoilleet ja paastonneet ja
valmistautuneet ja harjoitelleet ja ovat vaikuttava maanalainen voima. Koska kukaan ei tiedä kuka
on Minun puolellani, monet ovat sokissa, kun heidän suunnitelmansa epäonnistuu. Mutta vielä
enemmän monet vaipuvat epätoivoon, koska asiat kääntyvät päälaelleen heidän osaltaan niin
nopeasti. Heistä tulee heidän omien suunnitelmiensa uhreja. Suunnitelmien, joilla oli tarkoitus
tuhota viattomia. Kyllä, totisesti on kirjoitettu… He asettivat verkon tielleni lannistaakseen minut.
He kaivoivat kuopan eteeni mutta putosivat siihen itse. ” ( Psalmi 57:6 )
” Ja he huusivat vuorille ja kallioille: ” Kaatukaa päällemme, kätkekää meidät valtaistuimella
istuvan kasvoilta ja Karitsan vihalta! ” Ilmestyskirja 6:16
” Kuitenkin kaikkialla tulee olemaan surua ja kuolemaa. Kukaan ei säily koskemattomana, kaikki
heitetään epätoivon syövereihin. Kaikki, paitsi he jotka olen valmistellut; he seisovat pystyssä
katseet horisontissa, ” Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä saisin avun? Minä saan avun
HERRALTA, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan… ” Psalmi 121:1-2
” Mutta on elintärkeää jopa tänään, että te kaikki pidätte silmänne, mielenne, sydämenne,
naulittuina Minuun – että jopa kun Maapallo ja sen ihmiset alkavat säröillä, te seisotte vahvoina. ”

( Clare ) Kun Hän sanoi sen, näin kun syvät halkeamat puhkoivat Maapalloa, aivan kuin se alkaisi
hajota.
( Jeesus ) ” Se mitä näet, Rakkaani, on kansakuntien tila. Katsohan, jokaisen itsemääräämisoikeus
täytyy tuhota, jotta Peto nousee ottamaan kontrollin, sulauttaen koko maailman yhdeksi
kansakunnaksi. Mutta kuten Danielin näyssä, savijalat eivät kauaa kannattele koko kehoa. Kun
Minun tuuleni puhaltaa siihen, se kaatuu kumoon ja murskaa suunnittelijat alleen. Olen Kivi, joka
iskee sen jalkoihin ja hajottaa sen. ”
” Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea. Sen
sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea. Sinun sitä katsellessasi irtautui
kivilohkare – ei ihmiskäden voimasta – ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja
murskasi ne. ” Danielin kirja 2:32-34
” Oi kyllä, pää näyttää vahvalta, puhtaalta ja todella arvokkaalta, sen käsivarret ja torso voimaa
hohtavalta, rautajalat tallaavat maailmaa ja tuhoavat ihmisten vapautta armottomasti. Mutta se ei
voi säilyä, koska sillä ei ole vahvaa perustusta. Minä lyön sen, se kaatuu haudaten pahan alleen, ja
Minun henkäykseni puuskassa hajoaa Maapallon pinnalta. ”
” Voi heitä, jotka ovat suunnitelleet kansakuntien kuolemaa! Voi teitä, jotka tallaatte jalkoihinne
köyhät ja olette tunteettomia ja kuuroja heidän anomuksilleen! Minä olen teitä vastaan, sanoo
Herra Jumala, ja Minä tulen käyttämään teitä Minun päämäärieni saavuttamiseksi; mutta
jälkeenpäin paiskaan teidät likaan ja pirston teidän hienot julkisivunne ja teeskentelynne kunnes
teistä ei ole jälkeäkään Maapallon pinnalla – teitä ja teidän perheitänne ei enää ole. ”
” Sitten Minä vakiinnutan Minun hallintoni ja ihmiset iloitsevat mereltä merelle. Rauha laskeutuu
kuin valtameri, koko Maapallolle. Ja Minun hallintoni ylläpitää köyhien ja puolustuskyvyttömien
oikeuksia. Minun hallintoni jakaa oikeutta. Minun hallintoni ennallistaa Maapallon
turmeltumattoman puhtaaksi. Ja kaikki, jotka kutsuvat Herran nimeen, tullaan pelastamaan. ”
” Hän julistaa rauhaa kansakunnille. Hän hallitsee mereltä merelle ja joelta maan ääriin. ” Sakarjan
kirja 9:10

