
16. Jeesus puhuu Taivaaseennostosta, Tapahtumista, Nibirusta, Yellowstonesta, 

Muslimeista, Venäjästä & Kehitellyistä Olennoista  

TAIVAASEENNOSTO, TAPAHTUMAT, NIBIRU, YELLOWSTONE, MUSLIMIT, VENÄJÄ & KEHITELLYT 

OLENNOT  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 2. Maaliskuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Tuhoaja ei tule ennen kuin lopussa. Asiat, joita sinulle on näytetty, tulevat 

tapahtumaan sen jälkeen, kun sinut on otettu. Joillekin tämä tulee olemaan todisteena, että he 

eivät menetä toivoa, vaan näkevät selvästi, että Minä hallitsen tilannetta, he voivat luottaa Minun 

sanaani ja asiat eivät ole toivottomia.”  

”Minä haluan ihmiskunnan luottavan Minuun ja Minun armooni. Siksi Minä olen ennalta kertonut 

näitä tapahtumia, ainakin osittain. Että olisi jonkinlainen kartta, joka antaa heille turvallisuutta, he 

tulevat näkemään asioiden paljastuvan ja tietävät, että Minä kerroin ennakolta ja Minä hallitsen 

tilannetta. Minä sanoin sen jo, enkö sanonutkin?”  

”No niin, Minä toistan sen, koska se on niin tärkeää, että ihmiset eivät vaivu epätoivoon. Kiusaus 

vaipua epätoivoon tulee olemaan hyvin voimakas ja tällä Paholainen tulee sieppaamaan monia 

otteeseensa.”  

”Teidän täytyy tietää, Maapallon Jäännös, tähän tragediaan on loppu ja tulee päivä, jolloin kaikki 

tullaan ennallistamaan koskemattomaan puhtauteen ja pahuus valjastetaan. Niinä aikoina, mikä 

pahuus ikinä ilmeneekin, tulee ihmisten sydämistä, ei demoneilta. Ja tulee olemaan kaste tulella, 

puhdistamaan Maapallon ja ihmisten sydämet. Hengissä säilyvät eivät tule koskaan sitä 

unohtamaan. Ja kuitenkin, kun aikaa kuluu, ihmiset tulevat unohtamaan, kuten he tekivät Meriban 

vetten luona ja jälleen minä olen pakotettu puhdistamaan pahan Maapallolta – tällä kertaa 

lopullisesti.”  

”Tuhoaja (planeetta Nibiru) ei tule, ennen kuin teidät on siirretty, Minun Morsiameni. Välittömästi 

teidän lähtönne jälkeen tulee olemaan kaaoksen ajanjakso, jolloin kansakunnat tulevat 

valloittamaan kansakuntia ja sotatilalaki tullaan asettamaan Sharia(Islamilainen laki) periaatteiden 

mukaan. Kaikki, jotka eivät kiellä Minua, tullaan tappamaan. Kaikki, jotka ottavat Pedon Merkin, 

no niin, he tulevat menehtymään. Tietäkää, että Minun Armoni ei tule tuntemaan rajoja niille, 

jotka kutsuvat Minua näinä aikoina.” 

”Nouskaa ylös, Minun Ihmiseni ja kutsukaa Minua ja Minä tulen pelastamaan teidät. Luottakaa 

Minuun, luottakaa Minuun, jopa päillänne. Te mitä te kärsitte Maapallolla, tulee olemaan 

mitätöntä verrattuna niihin, joilla on Merkki. Petoja, joista kysyit Minulta, kasvatetaan Maapallon 

sisässä. Ne myös tulevat ilmoille aiheuttamaan sekasortoa osoitettuna aikana.”  

”Elävät tulevat kadehtimaan kuolleita. Tämä pätee kaikkiin eläviin lajeihin, ei vain ihmiseen. Enkö 

Minä rakasta joka ikistä luotua hellyydellä ja omistautumisella? Enkö Minä tarjoa niille joka päivä: 

vettä uimiseen, ruokaa syömiseen, aurinkoa lämmöksi… Minun varustamiseni on runsasta. Mutta 

he tulevat Minun luokseni pahimpana aikana, kuten monet jo ovat tehneet ja ovat iloisesti Minun 

luonani Taivaassa. Clare, Minä rakastan kaikkia luotuja. Minä tiedän, miten lievittää heidän 

kärsimyksiänsä. Luottakaa Minuun.”  

”Koko luomakunta kärsii tämän synnillisen sukupolven vuoksi, Kaikki. Se on pahuuden huippu ja 

täyttymys aivan alusta alkaen.”  



”Asiat alkavat asteittain rapistumaan, kun planeetta tulee lähemmäs ja saatanalla on kiire 

säätämään agendansa ihmiskunnalle. Tulee olemaan epätoivoisia yrityksiä pakottaa Merkki (Pedon 

Merkki) ja perheellisten kärsimys tulee olemaan tuhoavaa. Mutta Minä tulen olemaan heidän 

kanssaan, antamassa heille voimaa – vain kestämään loppuun asti, sillä Voiton Kruunu odottaa 

teitä.”  

”Kun ihmiset ovat tulleet siihen pisteeseen, että he uskovat, että ei ole enää toivoa, silloin Minä 

tulen ennallistamaan kaikki asiat. Juuri silloin, kaikkein pimeimmällä hetkellä, Minä tulen. Kuten 

Ezekielin unessa, toimivan teknologian ja toimintojen jäännös tulee säilymään. Minä olen suojellut 

tämän, koska on kommunikaation tarvetta. Minä jatkan internetin, radion ja muiden medioiden 

käyttämistä, tavoittaakseni Minun Ihmisiäni toivon viestillä. Kaikki ei tule hajoamaan, kuten sinä 

arvelet. Ja Minä en ole sallinut E-pommia, joka käristää kaiken teknologian.” 

”Ei, se on paljolti kuin elokuva (10.5 Apocalypse) jonka näit.”  

”Taivaaseennosto tulee olemaan lopun alku. Kaikki odottavat sitä. Eivät vain kristityt, vaan pahat 

myöskin. He tulevat käyttämään hyödykseen asettaakseen järjestelmänsä, niin monen katoamisen 

vuoksi. Kuitenkin se tulee viemään aikaa. Tulee olemaan rauhan jaksoja. Sinun maasi (Amerikka) ei 

tule kokonaan tuhoutumaan, maamassat, maanjäristykset, mantereen eroaminen eivät tule 

tapahtumaan ennen kuin lopussa. Sillä välin, maaperällänne tulee olemaan sota. Minä olen 

kertonut sinulle Miamista. Älä kuuntele muita ääniä. Se, mitä Minä kerron, on paikkansa pitävää. 

Usko tai älä.”  

”Jopa nyt Venäjä on suunnittelemassa iskevänsä maahasi. Jopa nyt he ovat vakavissaan 

kyttäämässä Amerikan mantereella. Heillä on monia asemissa täällä Amerikassa. Aseita on 

kätketty metsiin. Maanalaisia sisäänkäyntejä tullaan avaamaan Amerikkalaiselle maaperälle, 

tykistöjen ja muiden aseiden ilmaantumiselle. Se tulee suurimmalta osin olemaan tavanomainen 

sota.”  

( Clare ) Tullaanko New York pommittamaan ydinpommilla vai tuleeko tsunami?  

( Jeesus ) ”Pommittamaan ydinpommilla.”  

( Clare ) Mutta entä nämä kaikki ajatukset tsunameista, järistyksistä, jne.  

( Jeesus ) ”Se, mitä jää jäljelle, tulee menemään veden alle, se tulee itse asiassa tapahtumaan yhtä 

aikaa pommien kanssa. Se on molempia.”  

( Clare ) Oi Jeesus, kaikki viattomat.  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minun Rakkaani. Kaikki viattomat. Muista, Clare – Minä rakastaan heitä enemmän 

kuin mitä sinä voit mahdollisesti kuvitella. Minä tulen ottamaan heidät nopeasti ja armollisesti. 

Jäljelle jääneille tulee olemaan helvetti-maapallon-päällä kauhukuva.”  

”Sinä näit korealaiset ja venäläiset. He tulevat olemaan monilla alueilla, kuin myös Amerikkalaisten 

Muslimien värvätyt – se tulee olemaan petollista. Ihmiset menettävät uskonsa ihmiskuntaan, 

omiensa pettämisen vuoksi.”  

”Nämä värvätyt on vakuutettu uskomaan, että he tekevät hyvän asian tappamalla jokaisen 

miehen, naisen ja lapsen Allahin nimeen. He tulevat saamaan pakotien vihalleen ihmiskuntaa 

kohtaan ja elämilleen vaikeille elämille, monien itsekkyyden vuoksi – epätasa-arvo, torjutuksi ja 

vähätellyksi tuleminen. He tulevat huumaantumaan verenhimosta. Ja heitä ei voi pysäyttää ilman 

kuolettavaa voimaa.” 



”Kuitenkin Minulla tulee olemaan henkiin jääneiden taskuja, niiden, jotka eivät ole notkistaneet 

polvea Baalille. Minä tulen suojelemaan heitä, mutta he tulevat kärsimään paljon. Heidät tullaan 

koettelemaan tulella ja kun Minä tulen – heidät havaitaan arvollisiksi. Tämä tulee olemaan hyvin 

pieni prosenttiosuus ihmiskunnasta. Sinun perheesi tulee olemaan näiden hengissä säilyneiden 

joukossa. Paljon siitä, mitä sinä opetit heille, kun he kasvoivat, oli valmistautumista tähän aikaan. 

Heidän joukossaan tulee olemaan paljon rikkonaisuutta ja katumusta.”  

”Se, mitä jätät heille jälkeesi, tulee olemaan ohjeiden kultakaivos, mutta Minun Henkeni tulee 

olemaan heidän kanssaan ja paljon mitä he tekevät, tulee olemaan sitä, mitä he oppivat sinulta 

kasvaessaan. He tulevat paranemaan katkeruudestaan ja tuomitsemisestaan, kun oivaltaminen 

sarastaa heille, että te molemmat olitte todellisia.”  

”Useimmat näistä asioista sinä olet tiennyt, kun Minä olen puhunut sinulle matkan varrella. Paljon 

siitä, minkä luulet olevan omia ajatuksiasi, ovat Minun. Ne on punnittu ja tasapainotettu paljolla 

totuuden harkinnalla. Totuus on sinun luotilankasi ja niin kauan kuin pidät siitä kiinni, sinä et tule 

erehtymään.”  

( Clare ) Entä Yellowstone, Herra. Sillä on kyky tuhota Amerikka?  

( Jeesus ) ”Yellowstonella on toistuva kuvio. Pääkraatteri tulee purkautumaan, mutta paljon 

pienemmässä mittakaavassa kuin on otaksuttu. Tämä on Minun tekoni. Minun Armoni. Kuitenkin 

magma virtaa monista uusista ulospääsykohdista, paljon kuin Kilauealla. Magma tulee 

pulppuamaan pintaan maan alta monia maileja, aivan kuten olet nähnyt näyssä.”  

”Minulla on yhä suunnitelmia Amerikalle. Minä tulen murtamaan ja nöyrryttämään hänet, mutta 

minä tulen myös ennallistamaan. Minä haavoitan ja sidon haavat. Kyllä, tämä maa on 

korruptoitunut ja on ollut monen hirvittävän rikoksen kärkipaikalla, mutta yhä on hyvyyden 

jäännös, jota Minä tulen lisäämään. Minä en tule täysin tuhoamaan häntä, vain vakavasti 

murtamaan ja uudelleen järjestämään hänen ajatteluaan.”  

”Kyllä, tulee olemaan sotaintoisten ryhmiä, jotka tulevat taistelemaan vapaudesta. He tulevat 

olemaan paljon kuin Minun ihmiseni, kun he valloittivat vihollisalueita. Minä tulen olemaan heidän 

kanssaan, Minä tulen taistelemaan heidän kanssaan ja suojelemaan heitä yliluonnollisesti, sen 

vuoksi, mitä he edustavat. He tulevat olemaan tämän maan selkäranka, kun hänet ennallistetaan. 

Heidän joukossaan tulee olemaan monia sankareita ja pyhimyksiä.”  

( Clare ) Mutta luulin, että Sinä tarkastelet tätä asiaa, kuten elokuvassa ”Missio”, missä Sinä vain 

sallit itsesi kuolevan, mieluummin kuin ottavan aseen?  

( Jeesus ) ”Ei niin. Minä tulen voimaannuttamaan nämä miehet ja olemaan heidän kanssaan. 

Jälleen, sen vuoksi, mitä he edustavat. Joka puolella tulee olemaan kahakoita ja sotia. Olen 

sijoittanut heidän joukkoonsa joitakin erittäin hyviä sotilaita. He tulevat nousemaan 

asianmukaisena aikana. Heille on suotu yliluonnollista viisautta, koska he tulevat luottamaan 

Minuun, eivät omiin välineisiinsä.”  

”Kaupungit eivät ole turvallisia. Erämaa tulee olemaan paljon tuvallisempi. Kuitenkin metsissä ja 

rotkoissa tulee olemaan valmisteltuja olentoja, jotka tulevat etsimään ihmisiä ja saamaan heitä 

kiinni. Tässä tarvitaan suurta viisautta. Monet tulevat käyttämään Minun Nimeäni puolustamaan 

itseään näiltä olennoilta ja Minä tulen työskentelemään heidän puolestaan. Luonnon epäsikiöt, 

kasvatetut ja räätälöidyt etsimään ja tuhoamaan.”  



( Clare ) Tässä on todellisen elämän kertomus kahdesta nuoresta miehestä nuorten aikuisten 

ryhmässä ja mitä he tekivät, kun harmaakarhu hyökkäsi heitä kohti. Yksi mies oli juuri pelastunut 

edellisenä päivänä. Oli kevätaika ja hän ja hänen veljensä menivät vaeltamaan. He olivat juuri 

menneet kulman taakse, kun he kuulivat erehtymättömän harmaakarhu emon äänen, he arvelivat 

sen suojelevan pentujaan. Se oli täydessä hyökkäyksessä, vain noin 40 jalan päässä. He sanoivat, 

”Emme tienneet muuta, kuin kutsua Jeesuksen Nimeä, joten sillä hetkellä me molemmat 

sanoimme samanaikaisesti, ”Jeesuksen Nimessä, PYSÄHDY.” Ja sillä hetkellä, se pysähtyi 

välittömästi, heittäen ilmaan pölypilven. Sitten se murisi ja löntysteli siihen suuntaan, mistä se oli 

tullut.  

Siispä käyttäkää Jeesuksen Nimeä, pysäyttämään nämä hirviöt myöskin. Se saattaa olla teidän 

ainoa apukeinonne.” 


