
916. Jeesus selittää… 

Maanjäristyksiä & Tulivuoria, Maailmanne on vaarallisessa Tilassa 

VAROITUS KALIFORNIALAISILLE… MAANJÄRISTYKSIÄ & TULIVUORIA, MAAILMANNE ON 

VAARALLISESSA TILASSA 

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 10. Joulukuuta, 2021. 

(Clare) Pitäköön Herra meidät Hänen rauhassaan näinä sekasortoisina aikoina. Seisokoon Herra 

meidän oikean kätemme puolella kaikkien koettelemusten aikana ja rauhoittakoon sydämemme ja 

auttakoon meitä ymmärtämään aikoja, joita elämme ja rukoilemaan niiden asioiden puolesta, 

jotka ovat kaikkein kiireellisimmät Hänelle… Amen. 

’Herra, mitä on Sinun Sydämelläsi? Minkä puolesta meidän pitäisi rukoilla? Näin näyn meristä, 

jotka olivat kiehumassa ja myrskyisiä.’  

(Jeesus) ”On todellisuutta, että Helvetti on täyttymässä; se on laajenemassa sieluista niin kuin 

myös sykkeet vaikuttavat siihen ja Nibiru on lähellä, lähestymässä Maapalloa. Sinun maailmasi on 

erittäin vaarallisessa tilassa, kun laavaa pursuu valtamerien syvänteistä, niin kuin myös 

vedenalaiset tulivuoret, jotka saavat veden kiehumaan, vapauttaen myrkyllisiä aineita veteen, 

tappaen merielämää monissa paikoissa. Vesi tulee nousemaan ja maamassoille tulee tulvia näiden 

muutosten vuoksi.”  

”Mutta Clare, Minä haluan sinun ymmärtävän jotakin, vaikka se voi olla sinun hallitsemattomissasi, 

se ei ole Minun hallitsemattomissani. Minulla on täysi hallinta siihen, mitä Maapallolla tapahtuu. 

Siispä, jatka niin, ettet ole peloissasi.”  

”Nämä hornan hirviöt on tehty vapautettaviksi ja tuhoamaan Maapallon asukkaita, niin kuin myös 

tekemään se täysin joutomaaksi. Tämä oli ennalta kerrottu Pyhissä Kirjoituksissa, mutta he voivat 

mennä vain tiettyyn pisteeseen asti.” (Pyydän, lukekaa Ilmestyskirjan 9. luku Raamatustanne)  

(Clare) ’Herra, pyydän, tule pian, minun sydämeni on kipeä.’  

(Jeesus) ”Rakkaani, tämä on tasapainottava toimi, oikea ajoitus on vain Minun Isäni tehtävä 

päätös, mutta Minä rukoilin lisää aikaa, koska Maapallon sato on kypsä.”  

(Clare) ’Mutta Herra, entä eteläinen Kalifornia ja kaikki järistykset Cortezin meressä… (Kalifornian 

lahti, manner Meksikon ja Kalifornian niemimaan välissä) joka päivä ja nyt Oregon tekee saman… 

Minä olen niin huolestunut, että Kalifornia ei tule olemaan enää kauaa tässä maailmassa. Ja 

vastikään syvänmeren asuja, krottikala huuhtoutui rannalle San Diegossa.’  

(Jeesus) ”Olet oikeassa, Rakkaani, Minä olen tehnyt melkein kaiken vallassani olevan saadakseni 

ihmiset muuttamaan pois siitä osasta Amerikkaa. Minä olen sallinut katastrofin katastrofin jälkeen, 

saadakseni heidät turvalliseen paikkaan. Mutta jotkut ovat materialismin syvän unen vankeina ja 

heidän agendaansa se ei sovi, niinpä he tulevat olemaan niitä, jotka kukistuvat järistyksessä, joka 

on tulossa. On vain ajan kysymys ja Minä kerron sinulle totuuden, Minä odotan pelolla sitä päivää, 

enkä Minä halua tehdä päätöstä, Minä jätän sen yksin Minun Isälleni.”  

”Minä rakastan teitä kaikkia, jotka asutte Kaliforniassa. Minä en halua nähdä teidän menehtyvän, 

mutta te ette ole menneet tarpeeksi syvälle noudattaaksenne Minun varoituksiani ja ellette te jätä 

niitä paikkoja nopeasti, te jäätte tämän kauhistuttavan tragedian nielaisemiksi. Pyydän, Minun 

ihmiseni, jos te olette kuulleet Minun kutsuni lähteä, älkää viivytelkö yhtään päivää enää. Aika on 

loppumassa.”  



(Clare) ’Herra, minulla on kysymys, ovatko vihollisemme käyttämässä korkean tekniikan aseita 

meitä vastaan, riuhtaistakseen sen osan Kaliforniaa irti?  

(Jeesus) ”Voit olla varma, että ihmisten ponnistelut liittyvät tähän. Te olette olleet sodassa, mutta 

se on pidetty teiltä salassa. Teidän vihollisenne tulevat käyttämään jokaista korkean teknologian 

asetta saadakseen aikaan tuhonne. Kuitenkin he ovat aloittamassa luonnollisesta heikkoudesta ja 

pahentavat sitä, kunnes se antaa periksi. Molempia sekä vedenalaisia operaatioita sekä 

skalaariteknologiaa käytetään. Nämä ovat olleet käytössä hyvin pitkän aikaa ja ovat juuri nyt 

tulossa yleisön yleiseen tietoon.”  

(Jackie) Tämä oli Hänen viestinsä loppu. Me olemme tehneet yhteenvedon Herran kannanotoista 

tässä viestissä. Claren kokonaiset opetukset voidaan löytää heartdwellers.org-nettisivulta. Herran 

rauha olkoon teidän kaikkien kanssanne. 


