
778. Jeesus sanoo…  

Se, mitä sallitaan, on pakko, että murtauduttaisiin Ihmisten tietoisuuteen  

TULIPALLOJA TAIVAALTA… SE, MITÄ SALLITAAN, ON PAKKO HEIDÄN HERÄTTÄMISEKSEEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 19. Toukokuuta, 2020. 

( Clare ) Herra siunaa ja varjelee teidät, kallisarvoinen perhe. Ensiksi haluaisin sanoa, että varoitus 

tulipalloista taivaalta oli vain tapahtumien alku, kun me menemme sisään jätepilveen, jota 

aurinkokuntamme on ohittamassa. Tähtitieteilijät ovat yhä yrittämässä laskea tämän pilven 

vaikutuksia Maapallolle, havainnoimalla hyvin varhaisia vaiheita.  

On sanottu, että vakavammat ilmentymät tulevat olemaan 30-60 päivän päästä tästä hetkestä. Eli 

siis noin kesä-heinäkuulla. Muutaman toistaiseksi laskeutuneen tulipallon perusteella voi lyödä 

vetoa, että tilanne on hieman odotettua toiveikkaampi, kuin ensin oli laskettu. Mutta se, mikä 

alustavan ajan lisäksi on tulossa, on aika valtavaa ja me emme vielä tiedä, millainen vaikutus sillä 

tulee olemaan. Nyt minä haluan jakaa unen, jonka Ezekiel näki…  

Hän näki Pyhän Hengen unen juuri tästä asiasta. Hän huomasi olevansa alhaalla Taoksen vuorella, 

etsien sieluja, joita palvella. He olivat jonossa klinikan ulkopuolella, kaupungin eteläpäässä ja siellä 

oli ihmisiä joka paikassa, kaduilla. He näyttivät hyvin sekavilta ja hämmentyneiltä, vaeltaen aivan 

kuin heillä ei olisi paikkaa, mihin mennä. Näytti siltä, kuin siellä olisi ollut epätavallisen paljon 

asunnottomia kulkemassa ympäriinsä, odottaen jonossa klinikan edessä ja jotkut meistä 

Turvapaikasta olimme jakelemassa ruokaa ja viemässä tarvikkeita kaupungin eri osiin 

auttaaksemme.  

Ezekiel vieraili paloasemalla ja kysyi, että voisiko hän olla avuksi ja he auliisti hyväksyivät hänet, 

ojentaen hänelle palomiehen takin ja saappaat, jotka hänestä tuntuivat täysin epämukavilta. He 

pääsivät paloautoon, joka suuntasi Taoksen pohjoisosaan ja Ezekiel oli heidän kyydissään.  

Teiden kunto yllätti hänet, ne olivat melkein kulkukelvottomia ja siellä oli ryhmiä vaeltavia sieluja, 

jotka eivät ymmärtäneet, mitä oli meneillään. Hänen edessään olevasta näkymästä oli ilmeistä, 

että tulipallot olivat tulleet suuressa kuurossa ja repineet tiet, polttaneet talot ja aiheuttaneet 

yleisen hävityksen tilan. Taos ei ollut ollenkaan sama. Ezekiel tiesi, että hänen täytyi poistua 

paloautosta ihmisten joukkoon, jotka tarvitsivat palvelusta niin kovasti. Ja niinpä he pysäyttivät ja 

jättivät hänet kyydistä.  

Sillä aikaa, kun ihmiset odottivat jonossa klinikalla, kahdessa eri tapahtumassa, uhri oli kuollut 

Covidiin (koronavirukseen), häntä tuotiin pois ambulanssista. Koko näky oli yhtä epätoivoa ja 

hämmennystä. Ezekiel vietti paljon aikaa eri ihmisten kanssa kadulla, ihmiset olivat vain niin 

hukassa ja eivät ymmärtäneet, mitä oli meneillään. Kuitenkin hänen onnistui tuoda lohtua monille 

ihmisistä, joilla ei ollut hajuakaan, mitä Jumala oli tekemässä ja miksi Hän salli kaiken tämän ja se 

oli unen loppu.  

Rakkaat, jos meillä tulee olemaan Elpymistä, ennen kuin Herra poistaa meidät Taivaaseennostossa, 

mukavuusalueet täytyy tuhota, niin että ihmisillä tulee olemaan nälkä saada vastauksia 

kysymyksiin, kuten… ”Miksi Jumala tekee tämän meille?” Liberaalit agendat nykyajan kirkoissa 

ovat synnyttäneet tuhansia sieluja, jotka eivät enää tiedä oikeaa väärästä. Moraalittomuuden 

standardi, joka on niin yleisesti hyväksytty, on jättänyt heidät hämmentyneiksi, että miksi Jumala 

edes rankaisisi heitä. Loppujen lopuksi, me olemme hyviä ihmisiä. Me käymme kirkossa ja 

maksamme kymmenyksemme. Miksi tämä tapahtuu meille?  



”Jumala auta meitä palvelutoimessamme, jos me emme ole kutsuneet syntiä synniksi, vaan 

olemme peitelleet sen miellyttääksemme väkijoukkoja ja maksaaksemme laskumme. Herra, mitä 

sinulla on sanottavaa?” Jeesus aloitti…  

( Jeesus ) ”Rakkaat Sydänasukkaat, Minun oman sydämeni mukaiset ihmiset, se, mitä sallitaan, on 

pakko, että murtauduttaisiin niiden ihmisten tietoisuuteen, jotka jatkavat ja sanovat ”Kaikki 

menee tavalliseen tapaan”, jopa sen jälkeen, kun joku näistä merkeistä Taivaasta näyttää, että 

jotakin on hirvittävän väärin.”  

”Me yritämme epätoivoisesti saada niiden ihmisten huomion, joilla ei ole omaatuntoa, koska heille 

on opetettu amerikkalaisen kulttuurin moraalit, mieluummin kuin kristilliset moraalit. Ihmiset ovat 

tehneet kulttuuristaan uskontonsa. Se, mitä tapahtuu nyt joka puolella Maapalloa, on seurausta 

suvaitsevaisesta moraalista, joka on jättänyt Maapallon uimaan saastassa ja synnissä.”  

”Minä kerron teille totuuden, jos Minun Isäni Taivaassa ei sallisi tätä, itse kosmos, 

maailmankaikkeus, tulisi tuomaan mullistuksen, niin pahoja ovat moraalittomien ihmisten tavat.”  

”Älkää koskaan epäilkö Minun Rakkauttani teitä kohtaan, Minun Ihmiseni. Vaikka te ette ymmärrä 

ajoittain, miksi tiettyjä asioita täytyy tapahtua, älkää koskaan epäilkö, etteikö niitä olisi sallittu 

paljon korkeamman päämäärän vuoksi.”  

”Minä olen kertonut teille, että Elpyminen tulee tapahtumaan ennen Taivaaseennostoa, koska 

Minä tarvitsen, että te valmistelette jokapäiväiset agendanne, saadaksenne aikaa työskennellä 

pelloilla, tuoden satoa.” 

”Kun tutut jokapäiväiset tapahtumat ovat keskeytyksissä, teillä on aikaa etsiä veljeänne ja 

sisartanne kertoaksenne heille Minun suuresta rakkaudestani. Oletteko te valmistautuneet tähän? 

Voitteko te panna syrjään monet asiat elämissänne, millä ei ole mitään tekemistä Minun 

Valtakuntani Maapallolle tuomisessa ja sielujen pelastamisessa? Minä haluan, että jokainen teistä 

tutkisi sydäntään ja pyytäisi Minun Henkeäni auttamaan teitä tunnistamaan mahdollisuuksia, joita 

Minä todella asetan teidän eteenne. Kun asiat jatkavat kuumenemistaan, niitä tulee olemaan 

enemmän ja enemmän.”  

”Menkää nyt ja pohtikaa näitä Minun pyyntöjäni, ottaen ne rukoukseen joka kerta, kun teillä on 

mahdollisuus jakaa Minun Rakkauteni sielun kanssa. Pyytäkää, kun menette ulos… ”Herra, auta 

minua vaikuttamaan jonkun elämään tänään. Tämän pyynnön Minä varmasti täytän. Minun 

siunaukseni on teidän päällänne nyt, tunnistaakseen sen, mikä tulee tuomaan ikuista palkkiota, 

siitä, mikä on puhtaasti lihallista ja jättää teidät pennittömiksi Taivaassa.”  

”Toimikaa tämän tiedon varassa nyt, Minun rakkaat, älkää olko niin kuin ne, jotka kuulevat sanan, 

mutta eivät mene Isänsä pellolle kokoamaan satoa. He sanovat ”kyllä”, mutta eivät mene, mutta 

olkaa te erilaisia. Valmistelkaa sydämenne, järjestäkää aikaa sieluille ja opiskelkaa Pyhiä 

Kirjoituksianne.”  

”Te vietätte aikaa imeyttäen Minua. Antakaa Minun rakkauteni kyllästää teidät, niin että kun 

menette ulos, te tulette läikkymään yli muille aivan sitä samaa rakkautta, jolla Minä olen täyttänyt 

teidän sydämenne.” 


