
775. Jeesus sanoo… Älkää pelätkö Tulta, joka Taivaalta putoaa! 

KUOLEMA & TUHO ON TULOSSA… ÄLKÄÄ PELÄTKÖ TULTA, JOKA TAIVAALTA PUTOAA  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 12. Toukokuuta, 2020. 

( Clare ) Rakas Perhe, me olemme hyvin vakavassa tuomion ajanjaksossa, mikä on tulossa 

Maapallolle. Herra on vahvistanut vakaan lähteen, yhdellä ydinryhmämme jäsenellä on historia 

hyvin tarkoista varoituksista koskien eri katastrofeja Maapallolla, mitä itse asiassa tulee 

tapahtumaan. Hänen nimensä on Mike fromAroundthe World, hänellä on viestejä Sound Cloudissa 

(musiikin ja äänitiedostojen suoratoistoon keskittyvä internet palvelu), nimellä Council1arch. 

Periaatteessa, hän on ollut varoittamassa meitä tuomiopäivän tyyppisestä jätepilvestä, viimeiset 

kahdeksan vuotta ja että se tulee risteämään Maapallon kanssa noin 12. Toukokuuta, 2020. Se on 

3 tai 4 miljoonaa mailia (noin 5-6 miljoonaa kilometriä) leveä ja se on liitetty lähestyvään pimeään 

tähteen Nibiruun ja sen planeettoihin. Meidän aurinkokuntamme on juuri alkamassa mennä läpi 

siitä nyt, tänä nimenomaisena päivänä. Kukaan ei todella tiedä, kuinka laajamittainen vahinko 

Maapallolle tulee, mutta ydinryhmämme näkyjen mukaan, he näkivät tulta putoavan Taivaalta, 

sytyttäen Maapallon tuleen monissa kansakunnissa. 

”Herra, mitä minun tulisi kertoa Sydänasukkaille tästä?”  

Jeesus aloitti… ”Kerro heille, että älkää pelätkö tulta, joka putoaa Taivaalta, vaan tulta, joka palaa 

Helvetissä ikuisesti. Minä seison odottamassa pelastaakseni sieluja Helvetistä, jos he kutsuvat 

Minua.”  

”Maapallon ihmiset, teidän hallitsijanne ovat jymäyttäneet ja pettäneet teitä, mutta ne, jotka ovat 

pahoja, ovat korkeilla paikoilla. Teitä on johdettu harhaan, uskomaan, että se, mitä he tekevät, on 

hyvää, kun se on ollut silkkaa pahuutta. Te nuoret, jotka on harjoitettu maailman tavoille, teillä on 

paljon opittavaa paljastaaksenne totuuden agendan takana, minkä opetukset ovat valmistelleet 

teidät vihaamaan sitä, mikä on hyvää ja oikeaa.” 

”Minä olen se, joka on luonut tämän kauniin planeetan ja Minä olen sen säilyttänyt. Ne, jotka 

väärin Minua syyttävät, ovat niitä, jotka ovat asettamassa tätä planeettaa sen tuhoonsa.”  

”Saatanan koko agenda on tuhota teidät kaikkein kivuliaimmalla mahdollisella tavalla ja tuhota 

tämä planeetta myöskin. Hän vihaa teitä ja kaikkea, mitä tämä kaunis Maapallo sisältää ja hänen 

ainut agendansa on kärsimys, kuolema ja tuho.”  

”Minä kerron tämän teille, koska te ette tiedä sitä petoksen ja tuhon laajuutta, joka teitä vastaan 

on juonittu. Tämä kansakunta on nyt umpikujassa, se on saavuttanut pisteen, josta ei ole paluuta 

taaksepäin.”  

”Te olette saapumassa ennätyksellisen kärsimyksen ja tuhon aikaan ja Minä kutsun teitä kaikkia 

rukoilemaan kuin ei koskaan aikaisemmin, koska aivan teidän elämänne todella riippuvat siitä. Se, 

mitä on tulossa, sitä ei uskota, mutta he, jotka ovat tehneet kotitehtävänsä ja ovat 

valmistautuneet, Minä tulen olemaan teidän kanssanne, avustamassa muita.”  

( Clare ) Herra, pyydän, kerro meille, mitä odottaa. Jeesus vastasi…  

( Jeesus ) ”Kuolemaa ja tuhoa, Rukousta, rukousta ja lisää rukouksia… työ tänä aikana ei ole 

keskittymisen kohde, rukous on. Sinnitelkää rukouksessa. Elämät ovat uskollisten rukousten ja 

valppauden varassa. Monia elämiä, tuhansia elämiä, ei vain heidän ruumiitaan, vaan sitä minne 

heidät on määritetty, että heidän pitäisi mennä, kun he kuolevat. Kuten Minä kerroin sinulle 



alussa, älkää olko huolissanne Maapallon tulista, vaan niistä Maapallon sisällä olevista, helvetissä 

ja olkaa huolestuneita pelastuksestanne.”  

”Jumalan hallinto tulee tavalla, jota kukaan ei odottaisi. Ukonilman ja salaman ja taivaalla olevien 

merkkien mukaan Minä tulen. Kuitenkaan kaikki eivät ole valmiita Minun tulemiseeni ja tämä on 

ollut ongelma Minun Isälläni ja Minulla. Me haluamme niin monen muun tulevan pelastetuiksi, 

Clare. Niin monen muun. Ja sillä aikaa, kun Minun Morsiameni odottaa innokkaasti Minun 

tulemistani, olettaen olevansa valmis, Minun yhä täytyy katsoa itsekkäisiin elämiin, jotka elävät 

itseään varten, eikä että tulkoon Minun Valtakuntaanija tapahtukoon Minun Tahtoni Maapallolla.”  

”Ja kaiken aikaa, kun tämä karnevaali on meneillään, sieluja kuolee ruuan, vaatetuksen, suojan, 

rakkauden puutteeseen ja sen tiedon puutteeseen, kuinka rakkaita he ovat Minulle. Clare, on yhä 

monia, monia muita pelastettavana, ennen kuin Me poistamme Minun Morsiameni Maapallolta. 

Te olette viisaita, kun tulette Minun luokseni etsien tätä viisautta, koska sillä aikaa, kun jokainen 

on kiireisenä Taivaaseennostoa varten, Minä olen kiireisenä etsimässä työntekijöitä pellolle. Ja 

minä löydän säälittävän harvoja.”  

”Mitä tämä tarkoittaa rakkaat? Se tarkoittaa, että Minun pitää odottaa, Minun Morsiameni 

ajatukset ovat yhä keskittyneenä itseensä, ei niihin, jotka ovat kärsimässä puutetta ja ennen 

kaikkea kärsimässä tietämättömyydessä Minun hellästä rakkaudestani heitä kohtaan. Ja 

Evankeliumia pitää saarnata läpi KOKO Maapallon. Ja vaikka näyttää ilmeiseltä, että voisin tulla 

Minun Morsiantani varten minä hetkenä hyvänsä, Minä olen yhä odottamassa häntä 

suorittamaan… tarkoittaa siis, tottelevaisesti, työtä pelloilla, jotka ovat kypsymässä sadonkorjuuta 

varten.”  

”Siksi Taivaaseennosto ei tule tänä aikana. Se on päätetty Taivaassa. Aika ei ole vielä. Mutta Minun 

täytyy antaa vihjeitä ja herättää liekkiä tapahtumaan - Minun tulemiseeni pian, toiveissa, että 

Minun Kallisarvoinen Morsiameni tulee arvioimaan elämäänsä ja löytämään, että hän todella on 

vajavainen Minun muistuttamisessani. Kyllä, tämä on hieno näkökanta, Minun Morsiameni täytyy 

muistuttaa Minua. Hänen täytyy olla vainottu, torjuttu ja väheksitty maailman silmissä. Tämä voi 

tapahtua vain, kun hän on kiireisenä MINUN töissäni, tuoden satoa.”  

( Clare ) Herra, olen niin epäonnistunut paastoamisessa viime aikoina… näyttää siltä, että todella 

rakastaan enemmän itseäni kuin työtä, jota Sinä olet antanut minulle, mutta tulen niin heikoksi.  

( Jeesus ) ”Minä haluan sinun ymmärtävän kerta kaikkiaan, että joka sielulle ei ole annettu vakavaa 

paastoa. Ota silmäsi pois paastoamisesta rakastamiseen ja palvelemiseen. Sinä näet, että 

vihollisen onnistuu ohjata sinut sivuraiteelle, lannistamalla sinua vetämällä huomiosi heikkouteesi. 

Tämä pätee sinuun ja kaikkiin Sydänasukkaisiin. Tämä on Saatanaan suosikki tapa eristää kristitty 

Minusta… syytös, syyllisyys ja häpeä. Jotkut ovat tehneet paastoamisesta epäjumalan. Ei ole 

epäilystä, etteikö se olisi voimakas ja tärkeä elämissänne, mutta älkää tehkö siitä epäjumalaa… eli 

ellette valitse tiukkaa, mielivaltaista paastoa, te ette ole soveliaita kuulemaan Minusta. Se on vale. 

Jos Minä olen valinnut teidät kuulemaan Minusta, te tulette kuulemaan, mutta Minä kunnioitan 

itsekieltäymystä, mutta älkää tehkö siitä jumalaa.”  

”Ruuan ylimäärät ja viihde tylsyttävät aistit ja luovat tietyn kuurouden. Siispä, ollaksenne teräviä, 

hälytysvalmiudessa ja huomioivia Minun kutsulleni, Minä pyydän teitä kohtuullistamaan nämä 

asiat elämissänne. Clare, sinua järkyttäisi, jos voisit nähdä, mitä monen paastoavan mielessä on. 

Niin monet tekevät sitä epäpuhtaasta motiivista. He haluavat olla pyhiä kuin Pyhimys se ja se, 

niinpä he ajattelevat, että he voivat paastota kuten se ja se ja sitten heistä tulee pyhiä. Ei, se ei 



mene niin, se on rakkaus, tottelevaisuus ja nöyryys, jotka valmistelevat sydämen… ei vain ulkoiset 

tavan noudattamiset.”  

”Nyt, jos Minä pyydän sielua pidättäytymään, silloin se tapahtuu hyvin hyvästä syystä ja heidän 

tottelevaisuutensa miellyttää Minua. Hengellinen elämä on ladattuna oletuksen karikoilla, jotka 

näyttäytyvät pyhinä, mutta ovat ansoja. Siksi Minä opetan… suurin niistä on rakkaus. Joku, joka 

näyttää sopivalta ja on hyvin sivistynyt, paastoaa, rukoilee, vuodattaa kyyneliä muiden vuoksi, 

antaa tiedon sanoja, kuitenkaan ei toimi veljellisellä rakkaudella, tältä henkilöltä puuttuu se, mikä 

on kaikkein tärkeintä.” 

”Tarpeeksi sanottu, mutta Minä halusin selventää teille, että Taivaassa on päätetty, on vielä lisää 

aikaa. Kuitenkin monia katastrofeja tulee tapahtumaan Maapallolla, tuodakseen Minun 

Morsiameni sadonkorjuun eturintamaan. Nämä ovat herätyksiä, ei lopullinen trumpetin kutsu. 

Pyydän, älkää epäilkö Minua tässä.” 

”Siispä, Minä sanon teille… ”Hän kulkee vakaasti.” Ryhtykää työhön apostolin toimessanne, 

kantakaa kortenne sadonkorjuun kekoon, olkaa työntekijä Minun pelloillani ja tuokaa sieluja, jotka 

ovat riutumassa ja tietämättömiä Minun suunnattomasta rakkaudestani heitä kohtaan.”  

”Älkää salliko vihollisen pelotella teitä, hän on ikuisesti syyttämässä teitä ja pitämässä yllä 

standardeja, joita Minä en valinnut. Ei, seuratkaa yksin Minua, tottelevaisuudesta ja älkää tehkö 

epäjumalia itsellenne, hengellisissä käytännöissä. Kuunnelkaa Minun ohjeitani paastoissanne 

jaseuratkaa sitä, koska Minä yksin tiedän, mitä te voitte käsitellä ja mikä ei ole teille hyväksi. 

Tehkää tämä ja Minä tuen olemaan hyvin mielistynyt teihin.”  

”Katsokaa myös tarkasti havaitaksenne juonet, jotka ohjaavat teidät sivuraiteille, tekemään muita 

asioita, koska ne ovat ”pyhempiä” silmissänne. Ei, tämä on turhamaisuutta. Nöyryys ja 

tottelevaisuus tulevat kukistamaan nämä ansat, joihin te niin helposti olette pudonneet 

menneisyydessä. Minä siunaan teidät nyt, Minun Suloiset Puolisoni, ja teidän kuuleviin korviinne 

Minä lähetän kukkaseppeleitä, jotka on tehty armosta ja rauhasta, jotka ovat syntyneet Minun 

oikeamielisyydestäni, lepäämään olkapäillänne ja lisäämään luottamustanne meidän hyvin 

erityiseen suhteeseemme.” 


