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Jeesus selittää… TAIVAASEENNOSTON JÄLKEEN… Mitä on suunniteltu & Kuinka välttää tulemasta
vangituksi
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Huhtikuuta, 2016.
( Clare ) Antakoon Herra meille rohkeutta ja toivoa, Sydänasukkaat.
Minä aloitin tämän illan rukoushetken Jeesuksen kanssa, on niin paljon mitä minä haluan ymmärtää.
Mutta enimmäkseen minä haluan kuulla sitä mistä Sinä haluat puhua.
Jeesus vastasi… ” No hyvä on sitten. Keskustelkaamme sodasta, nälänhädästä ja kulkutaudista tässä
maassa. Maailmanlopun hevoset… Tahallaan aiheutettu nälänhätä on tulossa, tahallaan aiheutettu
sairaus on tulossa. Paljon kuolemaa ja tuhoa on väijymässä tämän kansakunnan yllä. Minä en ole vielä
sallinut sen laskeutua, mutta jokaisella on tunne, että se on tulossa. Kovin moni ei ymmärrä, että ne
ovat synnit, jotka kaatavat tämän kansakunnan. ”
” Mitä tämä maa on kylvänyt sotilaallisesti, sitä se tulee niittämään. Epävakaus, nälänhätä, pelko,
hirmuteot, kaikki nämä asiat ovat siivillä odottamassa, että ne päästetään vapaaksi tämän
kansakunnan kimppuun. Minä olen varoittanut ihmisiä vuosia vuosien päälle, ja vuosien päälle ja vain
koska minun armoni on viivästyttänyt sitä, pääväestö ei ole ottanut Minua vakavasti, niin voimakkaasti
he ovat uppoutuneet ahneuteen ja karttuviin hyödykkeisiin, jopa he, jotka kutsuvat itseään Minun
omikseni. ”
” Mutta kun tämän kansakunnan rakenne hajoaa, ainoat, jotka tulevat pakenemaan, ovat heitä, jotka
seuraavat Minua ilman epäröintiä. Jotkut tulevat olemaan marttyyreita. Se tulee olemaan kruunu, ei
rangaistus. Jonkin ajan kulutta, kun hävitys iskee, tulee olemaan ennenäkemätön määrä kääntymisiä,
kunnes hallitus voi järjestyä uudelleen, ja aloittaa Antikristuksen hallintokauden. Monet ovat jo
asettuneet hänen palvelukseensa maanalaisissa kaupungeissa – ne, jotka säilyvät hengissä siis. Monia
on koulutettu ja valmisteltu virkaan asettumiseen ja on vain ajan kysymys ennen kuin asiat
pyörähtävät käyntiin. ”
” Sotilaallinen kukistuminen on avainasemassa, kun Amerikka laitetaan yhden maailman hallinnon
alaisuuteen. Vaikka kommunistit ja muut hallitukset ovat tottuneet alasajamaan tätä kansakuntaa,
tulevat nekin loppujen lopuksi taipumaan yhden maailman hallinnon alaisuuteen. Lyhyesti, kaikki
toimivat yhdessä, verkottuneina valtavaksi kansakuntien yhtymäksi, Antikristuksen tiukan kontrollin
alle. Kun asiat saadaan organisoitua paremmin ja nuoret aikuiset innostuneesti tarjoavat elämiään
maailman hallitukselle, asiat tulevat tiukemmiksi ja tiukemmiksi ja ankarammiksi ja vaikeammiksi
välttää huomaamatta. Tällöin merkki ( Pedon Merkki ) pannaan toimeen. ”
” Juutalainen kansa tulee olemaan johtava voima, numero ykkönen, maailman laajuisessa
evankeliumin levityksessä. He tulevat olemaan omistautuneita tuomaan Messiaan hallintokauden
maapallolle. Ei perhe eikä elämä pysäytä heitä heidän kiihkossaan. Pikemminkin he ovat liekeissä ja
kyllästettyjä erityisellä voitelulla toimeenpanemassa Minun tahtoani. ”
”Kaikkein otollisin aika paeta hallituksen kontrollia, tulee olemaan välittömästi tuhojen jälkeen, koska
monien oletetaan kuolleen. Se on ennen kuin organisaatio alkaa, vaikkakin se tapahtuu hyvin äkkiä,
kun ruokaa, vettä ja välttämättömiä lääketarvikkeita tarjotaan heidän toimistojensa kautta ja he
ottavat ylös nimet ja numerot tulevia tarkoituksia varten. Tällä tavalla, he voivat hyvin pian luetteloida,
että kuka on vielä hengissä. Tarjoamalla välttämättömyyksiä. Ne, jotka eivät tule esiin, heidän
oletetaan saaneen surmansa. ”

” He luottavat ihmisten haavoittuvuuteen, että he tulevat esiin apua saadakseen. He, joilla ei ole
tarvetta siihen, tulevat helpommin pakenemaan vangituksi tulemista. Itse asiassa, monissa paikoissa,
jotka ovat syöttö-asemia, siellä ihmisiä pidätetään ja sijoitetaan säilytyslaitoksiin. Ensinnä, tämä tulee
näyttämään hyväntahtoiselta hallituksen taholta, kun itse asiassa se on vain tapa päästä heistä eroon.
Älkää missään tapauksessa tulko esiin saadaksenne apua. ”
( Clare ) Ja tällä kohdalla, kun Herra oli puhumassa, minä näin vähän Punaisen Ristin näköisiä
ajoneuvoja ottavan ihmisiä hoidontarpeen arviointiin tai sairaala yksikköön, joka on piikkilanka-aidan
takana. Ihmiset luulivat, että he saavat lääketieteellistä käsittelyä, mutta itse asiassa heidät tullaan
lukitsemaan jonnekin, kunnes heidän kohtalostaan on päätetty. Voi Herra, tämä on vahvasti pimeää
asiaa, niin raskasta, niin pimeää.
( Jeesus ) ” Minä tiedän, mutta Minä varoitan ennakolta teitä, jotka olette täällä kuuntelemassa. Minä
kerron mitä on suunniteltu heille, jotka huomaavat tulleensa jäljelle jätetyiksi. Ainoa keino paeta tässä
vaiheessa, on täydellisesti luottaa Minuun parantamista ja ruokaa saadaksenne. Yksi hyvä nyrkkisääntö
on: syökää, mitä villieläimet syövät, ja katsokaa minne linnut ja mehiläiset ( jos löydätte yhtään )
menevät vettä saadakseen. Monet menettävät paljon painoaan elämällä ruuanetsimis dieetillä. Mutta
tulee olemaan aikoja, jolloin Minä ihmeellisesti puutun asiaan ja varustan teidät ruualla silloin, kun ei
ole mitään toivoa ruuasta. ”
” Muistakaa aina, että vain kaksi asiaa tarvitaan parantamiseen: sairas potilas ja uskova kristitty. Kun
kristitty kutsuu Minua parantamaan, joko ääneen tai hiljaa sydämestä, Minä yletän heidän kauttaan ja
parannan heidät, jotka ovat sairaita. Mitään muuta ei tarvita. ”
” Parantamisesta on tullut jonkinlaista Ihme Kulttia, missä ihmisiä, joilla on ”lahja”, palvotaan,
pikemminkin kuin sitä mitä se todella on, luonnollinen seuraus siitä, että Minä elän teidän sisällänne ja
kaikkien muiden uskovien sisällä, ketkä ovat avanneet sydäntensä oven Minulle. ”
” Ja sana viisaille… Lapset tulevat pettämään vanhempansa, vanhemmat tulevat pettämään lapsensa.
Te ette voi luottaa verisiteisiin, ihmisluonto tulee pettämään teidät. Tulee olemaan niin paljon pelkoa
ja pettämistä, että keneenkään ei voi luottaa, ellen Minä henkilökohtaisesti välitä, että he ovat
todellisia. Kuten tehtiin eräässä maassa, konepistoolimiehet ryntäsivät kesken jumalanpalveluksen ja
julistivat, ” Kaikki teistä, jotka ovat kristittyjä, menkää jonoon tuohon seinän viereen. Loput ovat
vapaita menemään. ” Yli puolet seurakunnasta lähti. Sitten miehet laittoivat pyssyt alas ja sanoivat, ”
Hyvä, nyt pitäkäämme kirkonmenot! ”
” Kyllä, se tulee olemaan hyvin paljon tuon tapaista, paitsi erämaassa. Mutta ei kirkoissa, jotka hallitus
ottaa valtaansa omiin tarkoituksiinsa. ”
( Clare ) Kun Herra oli puhumassa, minä näin piikkilanka-aidoilla ympäröityjä suurkirkkojen
parkkipaikkoja, mutta aidat olivat sisäpuolella ja oli ilmeistä, että sisällä olevat olivat vangittuja.
( Jeesus ) ” Minun Ihmiseni, vaikka he toisivat teidät pyövelin eteen, sen takia, että te uskotte Minuun,
älkää pelätkö. Sekunneissa, Minä tulen syleilemään teidät ikuisuuteen. Armo tulee ympäröimään ja
nukuttamaan teidät niinä viime hetkinä. Yliluonnollinen rauha myös valtaa teidät, kun teitä
johdatetaan teloitettavaksi. Minä tiedän, että se on vaikeaa hyväksyä se nyt, ja jotkut teistä jopa
vapisevat pelosta, mutta Minä kerron teille totuuden: heillä, joiden täytyy elää piileskelevää elämää,
on paljon vaikeampaa kuin heillä, jotka tulevat Minun luokseni aikaisemmin uskonsa vuoksi. ”
” Joka tapauksessa, Minä tulen olemaan teidän oikean käden puolella ja odottaen teidän liittyvän
Minuun Ikuisuudessa, missä Minulla on Ikuinen Ilo suunniteltuna teille, ja te tulette olemaan ikuisesti
liittyneinä Minuun. ”

