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Lähtekää Välittömästi Kaliforniasta & Kaikilta Amerikan Rannikoilta 

LOKAKUUN 6. 2022… MEGA TSUNAMI & VAROITUS… LÄHTEKÄÄ VÄLITTÖMÄSTI KALIFORNIASTA JA 

KAIKILTA AMERIKAN RANNIKOILTA 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, 6. Lokakuuta, 2022. 

(Clare) Varjelkoon Herra meidät Hänen täydellisessä tahdossaan, Sydänasukkaat… Amen. Tänään 

yhteisön johtajalle annettiin viesti, joka puhui varoituksesta ja mega-tsunamista. Herra, muistan 

unen, jonka Ezekiel näki meriolennoista, jotka lensivät ilman halki valtamerestä, laskeutuen 

kaduille, mustekala laskeutui polttoainepumpun päälle, keihäsrauskut laskeutuivat ilman halki 

ihmisten tuulilaseille, ja kaikkia erilaisia kaloja ja mereneläviä viskattiin merestä maalle. Ja kun 

tämä mega-tsunami tuotiin esille, tuo oli ensimmäinen asia, jota minä ajattelin. Herra, oliko tämä 

uni tästä mega-tsunamista? 

(Jeesus) ”Kyllä se oli, ja siksi Minä toin sen mieleen, kun hän puhui siitä, ja se on tulossa hyvin pian. 

Monet ovat lykänneet muuttamista Kaliforniasta, vaikka Minä olen monia kertoja johdatellut 

heitä. Ne, jotka eivät ole vastanneet siihen ja ovat vastustaneet Minun tahtoani, menehtyvät. Se ei 

ole Minun tahtoni, mutta koska he eivät ole kuunnelleet kehotuksia, joita Minä annoin heille, 

eivätkä enkeleittensä kehotuksia, eivätkä muita merkkejä, joita Minä lähetin heille, he tulevat 

menehtymään.” 

”Ei ole Minun sydämeni mukaista nähdä tämän tapahtuvan, siksi kaasuja vapautetaan valtameren 

pohjasta, lisäksi kaasuja pitkin koko rannikkoa ylhäältä alas . Nämä merkit ovat olleet runsaita 

varoituksia lähteä. Ja syvän meren olento, joka tuli hiekkarannalle oli myös varoitus, koska se oli 

myrkyttynyt meren alta tulleista kaasuista.” 

”Niille teistä, jotka ovat vastustaneet Minua, Minä sanon… Minä rakastan teitä ja huolehdin syvästi 

teidän hyvinvoinnistanne, mutta ilman tottelevaisuutta Minä en voi pelastaa teitä. Teille se tulee 

olemaan liian myöhäistä. Kun se tapahtuu, tietäkää ilman epäilyksen häivääkään, että Minä 

rakastan teitä, enkä Minä halunnut teidän kärsivän tätä kohtaloa. Siispä pyydän, älkää syyttäkö 

Minua. Minä olen antanut teille runsaasti varoituksia.” 

”Itärannikko tulee myös olemaan hävitetty näillä muutoksilla, ja jokainen paikka Amerikan 

rannikoilla tulee kokemaan ne. Minun ihmiseni, muuttakaa pois merenpinnan tasolta, sillä 

merenpinnan taso tulee muuttumaan. Menkää korkeammalle maaperälle ja menkää pois 

siirroslinjoilta, jotka ovat niin epävakaita. Merkittävä geologinen muutos on tulossa hyvin pian. 

Teillä on riittävästi aikaa muuttaa, mutta hyvin vähän sen lisäksi.” 

”Minun ihmiseni, ymmärtäkää, että Maapallo reagoi ihmisen korruptioon, joka on yli kaiken, mitä 

tämän planeetan historiassa on koskaan tunnettu. Saatana on asettanut itsensä Minua vastaan, 

purkaen täyden vihansa viimeisenä yrityksenä vahingoittaa Minua. Minä rakastin Luciferiä, josta 

tuli Saatana, ja annoin hänelle korkeimmat kunniat palvella Minua, mutta se ei ollut hänelle 

tarpeeksi, hän halusi sen kaiken. Hän halusi suistaa Minut valtaistuimelta ja ottaa ylistyksen 

itselleen. Minkä kauhean häpeän hän on tuonut itsensä päälle. Tuleminen Jumalan viholliseksi 

tarkoittaa taattua tuhoa sille sielulle, olipa se ihmisestä peräisin tai enkelillistä alkuperää.” 

”Näiden tapahtumien jälkeen tulee olemaan paljon suremista ja katumista: Amerikan valtava tuho 

ja avoin kutsu vihollisillenne tulla ja ryöstää kansakuntanne, ryöstellä ja vaatia maata omakseen. 

Väliintulo tulee tapahtumaan, jos rukoilette ja paastoatte, saaden aikaan, että rukouksenne ovat 

tehokkaampia. Rukoilkaa pelastamattomien puolesta, ketkä eivät ole valmiita kuolemaan. Heihin 



kuuluvat synnissä elävät ja pahoille hallinnoille työskentelevät, kun he elävät kansakunnassanne, 

mutta ovat juonimassa sen tuhoa.” 

Kuvassa:Obama, Harris, Gates, Biden. 

(Clare) Herra, pyydän, kerro meille varoituksesta. 

(Jeesus) ”Se tulee täydellisenä shokkina, ilman mitään varoitusta. Kyllä, jalkapallokausi on 

johtolanka aikaan, milloin se tulee kaikkein todennäköisimmin tapahtumaan. Kaikki liikkuva tulee 

pysähtymään täysin. Ihmiset tulevat löytämään itsensä joko Taivaan partaalta tai Helvetin 

partaalta. Kyllä, heille tullaan näyttämään heidän määränpäänsä sellaisena kuin tilanne nyt on. 

Heidän elämänsä tulevat vilahtamaan heidän edessään, sekä hyvät että pahat teot, jotka he ovat 

tehneet, ja ne joita ei ole tunnustettu, eikä annettu anteeksi.” 

”Minun kyyhkyni, sinä tulet näkemään asiat, jotka eivät miellytä Minua sinun elämässäsi ja tulet 

vastaanottamaan armon muuttaa ne sinulle jäljellä olevana aikana. Älä tuhlaa näitä armoja, 

rakkaani, sillä niitä ei tulla antamaan uudelleen samalla voimalla. Ole huolellinen, etteivät 

ajatuksesi harhaudu asioihin, jotka kuuluvat muille. Naulitse huomiosi asioihin, jotka sinun täytyy 

muuttaa ja aloita heti tekemään niitä muutoksia.” 

”Saatana yrittää vähätellä ja ottaa nämä vakaumukset pois mielestäsi, järkeillen, että ne ovat vain 

liian äärimmäisiä, eikä kukaan voi olla niin puhdas. Älä salli näiden valheiden kukistaa Minun 

totuuttani. Älä lykkää kääntymystäsi, monella teistä ei ole aikaa olla laiska katumaan. Mitä 

enemmän lykkäät sitä, sen vähäisemmät mahdollisuutesi ovat saada anteeksi ja sen suuremmat 

mahdollisuudet päätyä Helvettiin tai Puhdistuksen Tuliin (Kiirastuleen).” 

”Jotkut eivät tule kestämään sitä, mitä heistä on tullut ja tekevät itsemurhan. Pyydän, taivutelkaa 

heidät luopumaan siitä puhumalla Minun Armostani, ja siitä että Minä voin pestä heidät puhtaiksi 

ja antaa heille uuden alun. Tulee olemaan vapaamielisten Kristittyjen ryhmiä, jotka tulevat 

vähättelemään syntejään, aivan kuin ne eivät olisi syntejä. Uudenaikainen ihminen on ollut niin 

kovettunut omassatunnossaan, ettei hän enää reagoi asianmukaisesti synnillisiin ajatuksiin ja 

tekoihin. Mutta Minä vakuutan sinulle, että Minun standardini eivät ole muuttuneet, eikä väliä, 

kuinka kovaa tulee olemaan, älkää salliko itseänne laitettavan ryhmään, joka oli uppiniskainen, 

eikä vastaanottanut ojennusta, vaan yritti vähätellä syntejään, jatkaakseen synneissään.” 

”Asiat tulevat tapahtumaan nopeassa järjestyksessä, mutta on tarpeeksi aikaa kullekin päättää, 

miten reagoida. Rukoilkaa, että he tulevat uskomaan ja valitsemaan Minut.” 


