
25. MIKSI ILMESTYSKIRJAN TÄYTYY TOTEUTUA 

Jeesus selittää… Miksi ilmestyskirjan täytyy toteutua!?  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16.Maaliskuuta, 2015 

( Clare ) Voi Herra, mitä tämä on? Joskus tunnen niin vahvasti, että tulet hetkenä minä hyvänsä ja 

toisina päivinä se taas häipyy taka-alalle ja kaikki on niin kuin ennenkin? 

( Jeesus ) ” Se on ihmisluonto. ”  

( Clare ) En pidä siitä. Voi, on tuskallista, kun ei tiedä milloin. 

( Jeesus ) ” Minulle on tuskallista sen tietäminen, mitä Minun täytyy tehdä. En halua, että 

Ilmestyskirja toteutuu, mutta sen täytyy olla niin, että Minä voin tulla ja hallita Maapallolla. Se ei 

ole Minun tahtoni vaan Minun Isäni tahto, joka täytyy tehdä, vaikka Minä täysin ymmärrän sen 

kaiken välttämättömyyden. Yhtäkaikki, se on niin erittäin tuskallista Minulle, että näiden asioiden 

täytyy tapahtua. Mutta niitä ei ole tarkoitettu sinun silmillesi, Rakkaani, sinua ei tarvitse vakuutella 

niin kuin muuta maailmaa pitää. Minun Morsiameni ovat jo kokoontuneet Minun vierelleni 

odottamaan Minua hakemaan heitä. He, jotka ovat uppiniskaisia, täynnä ylpeyttä ja 

itseluottamusta ja itsetyytyväisyyttä, erilaisten halujen ja himojen sokeuttamia – he ovat niitä, 

joita varten Ilmestyskirjan täytyy toteutua. ” 

( Clare ) Vau Herra, heidän täytyy olla todella kovia tapauksia, sillä mitä kaikkea sinun täytyy käydä 

läpi saadaksesi heidät vakuuttuneiksi. 

( Jeesus ) ” Kuka tahansa, joka käyttäisi Maapallon syövereitä kasvattaakseen kammottavia 

eläimiä, ruttoja ja kulkutauteja kuten he ovat tehneet kontrolloidakseen maailmaa, no niin, kyllä… 

he tarvitsevat vakavaa asenne muokkausta. Mikään mitä olen suunnitellut, ei yksistään toimi 

heihin. ” 

” Luuletko että Isä ja Minä emme olisi pohtineet kaikkia eri vaihtoehtoja ja tulleet vähiten 

vahingoittavaan lopputulokseen? ”  

( Clare ) Kyllä, uskoisin niin. Vaikkakaan kun olet Jumala, sinun ei tarvitse pohtia… 

( Jeesus ) ” Kyllä, no niin… meillä on keskusteluja, meillä todellakin on. Niin monta asiaa täytyy 

ottaa huomioon. Tarkastellaanpa esimerkiksi yhtä asiaa… annoin heille puhtaan teknologian 

vuosikymmeniä sitten – mutta he mielummin valitsivat jotain, mistä voisivat tapella. ” 

” Itsekkäät kunnianhimot ovat niin vahvasti heissä, että he ovat täydellisen sokeita jopa heidän 

omaa parastaan ajatellen ja heidän lastensa parasta ajatellen. Niin monet maailman ongelmista 

pyörivät tämän yhden asian ympärillä, eivätkä he voineet hyväksyä vapaata energian lähdettä. Ei, 

heidän täytyi salata se ja tehdä siitä sodan ja tuhon ase – ja riistää ihmiskunnalta energian, 

ilmaisen energian hyöty. Käsitätkö kuinka kieroutuneita he ovat? ” 

( Clare ) Kyllä, Herra, mutta on häpeällistä, että viattoman ihmiskunnan täytyy kärsiä. 

( Jeesus ) ” Mutta ihmiskunta ei ole viaton, ylimmästä alimpaan. Pornografia, orjatyövoima, 

seksikauppa, köyhiltä varastaminen se vähä mitä heillä on ja köyhät, jotka varastavat toisiltaan. 

Koko tynnyri on laho pohjasta lähtien. Jumalan täytyy säädellä ihmisen itsekästä luontoa. Ihminen 

ei voi säädellä ihmistä, koska hän on niin taipuvainen korruptioon, niin heikko ja helposti 

suostuteltavissa tekemään väärin omaksi hyödykseen. ” 



” Joten, näethän, tähän täytyy turvautua. Minun täytyy palata ja täydentää Maapallo, tuhoten 

mätä ja korruptio, saasteet ja alennustila, jonka ihminen on itselleen luonut. Siihen ei ole enää 

kauan aikaa. Pyydän, sinnitelkää, Minun pikkuiseni, ei mene enää kauan. ” 

( Clare ) Voi Jeesus, se tuntuu ikuisuudelta. Ja joka päivä tulen vanhemmaksi ja yhä enemmän 

pettyneemmäksi joka puolella versovan korruption vuoksi.  

” Minä tiedän. Mutta olen antanut sinulle kestävyyttä ja sinä tulet kestämään nämä asiat, kuten 

tähänkin asti olet. Minä en salli sinun kaatuvan tai romahtavan – pidän sinua pystyssä, Rakkani. ” 

 ( Clare ) Niin, mistä Sinä halusit puhua tänä iltana?  

( Jeesus ) ” Seurausten välttämättömyydestä. Niin paljon lasketaan Minun tekemäksi, mitkä pitäisi 

laskea ihmisen tai saatanan tekemiksi. ”  

( Clare ) Se ei ole oikein! 

( Jeesus ) ” Tiedän sen, mutta jostain syystä he eivät pysty näkemään kuinka vastuullisia jokaikinen 

ihminen Maapallolla on lähestyvistä seurauksista. Kuin juoppo, joka jatkuvasti syyttää muita 

omista ongelmistaan, vaikka hän ja hän itse on kehittänyt itse ongelmansa. Niinpä, pikemminkin 

että syyttäisivät syyllisiä, on vain helpompi syyttää Minua. ” 

( Clare ) He aina surevat, kuinka Sinä laitoit Israelilaiset tappamaan jokaisen naisen ja lapsen, kun 

he ottivat haltuunsa Luvatun Maan.  

( Jeesus ) ” Kyllä, koska he eivät olleet paikalla, kun paholaiset parittelivat naisten kanssa, kun 

vauvoja uhrattiin punaisina hehkuvissa vaskikattiloissa heidän Jumalalleen, Molokille – tai 

saatanalle. He eivät olleet paikalla, kun nämä pienet vastasyntyneet kirkuivat kivun kauhuja. He 

eivät olleet paikalla, kun kaikki mitä he omistivat, pyhitettiin saatanalle. He eivät nähneet, kun 

syövänkaltainen, henkinen sairaus istutettiin jokaiseen mieheen, naiseen ja lapseen. Ainakin 

viattomat lapset ovat Taivaassa Minun luonani. Jos he olisivat kasvaneet, he olisivat varmasti 

helvetissä lopun perheensä kanssa kiduttaen ja raa`asti murhaten viattomia lapsia. On niin paljon, 

mitä maailma ei näe tai tiedä. ” 

” Ei, on paljon helpompaa vain syyttää ”Jumalaa” ja jatkaa synnillistä elämäntapaa, perustellen 

valintojaan koska ”Jumala” ei ole oikeudenmukainen tai kuuntelemisen tai tottelemisen arvoinen. 

Kaikki eivät ajattele näin. Jotkut elävät oikeamielistä elämää, mutta silti tuomitsevat Minut 

uskonnollisten sotien ja sen sellaisen takia. He eivät näe niitä sormia, jotka oikeasti vetelevät 

naruista. ” 

” Mutta he, jotka rakastavat Minua, näkevät. He tunnistavat eron hyvän ja pahan välillä. He 

tuntevat Minut tarpeeksi hyvästi luottaakseen, että jos kohotan miekkani jotakin ihmisryhmää 

vastaan, se tapahtuu siksi, koska nuo ihmiset ovat jääräpäisesti eläneet saatanalle levittäen hänen 

elämäntapaansa. Ja siltikin Israelilaiset omaksuivat pakanallisia tapoja ja jopa liittivät ne osaksi 

Minun Temppeliäni, ja siten heidän kukistumistaan. Ei hyvää ja pahaa voi sekoittaa keskenään – ne 

kumoavat toinen toisensa. Oli väistämätöntä, että Fariseukset olisivat kieroja, ja rahan ja 

vaikutusvallan takia, Salomon ja muut sallivat heidän rakentaa salaisia kammioita, jotka 

kunnioittivat heidän ”jumalaansa”. Tuho oli väistämätöntä, kun Salomon otti ensimmäisen 

pakanallisen vaimon. Olkoon se teille oppiläksynä, kuinka yksi paha omena voi pilata koko 

tynnyrin. Mitään naisen kauneuden ja mukavuuden kaltaista ei ole olemassa – se on muokannut 

historian kulkua ja ollut monen sivilisaation kukistumisen syy. ” 



” Niinpä, kun Minua syytetään tämän maailman pahuudesta, se tapahtuu tietämättömyydestä ja 

ylpeydestä. Ihminen ei tiedä tai ymmärrä mitä itse on tehnyt. Ja tietenkään hän ei halua turhautua 

tai että häntä oikaistaisiin niinpä hän potkii pistintä vastaan. Hän syyttää Minua, oikeuttaakseen 

synnillisen elämänsä jatkamisen. Rakkani, tämän takia Minun täytyy täyttää Ilmestyskirjan 

ennustukset. Ihmisen täytyy nähdä mitä hän on itselleen tehnyt ja mihin se viimein on hänet 

vienyt. ”  

” En tee mitään vihasta, siinä mielessä mitä ihminen kokee vihaa. Hän kokee sen kostoiskuna. 

Minulle tämä on opettamista – kivuliasta opettamista – mutta niin kuin he ovat pedanneet, niin 

heidän pitää myös maata. Ja siltikin, on asioita joita olen estänyt, jotka olisivat olleet hirvittäviä, 

mutta Minun Armoni on kieltänyt ne. Niin paljon asioita selkenee sinulle Taivaassa, tulet 

ymmärtämään niin paljon. ” 

” Niin, ole vain tietoinen siitä, että mikä on tulossa, ei ollut Minun valintani, se oli heidän. Se ei 

ollut Minun kostoiskuni vaan heidän seurauksensa. Sitä ei tehty vihasta ihmistä kohtaan vaan 

rakkaudesta – saattamaan heidät järkiinsä. Kaikella, mitä Minä teen, on motiivina RAKKAUS, 

yhtään asiaa ei tehdä mistään muusta syystä. ” 

” Jopa helvettiin värväytyneet sielut, se oli mitä he halusivat, tämä oli heidän oma valintansa. Kuka 

Minä olen yliajamaan vapaan tahdon yli? Minä annoin sen ihmiselle, että hän voisi vapaasti valita 

hyvän pahasta. Mitä muuta voisin tehdä? En mitään. En yhtään mitään. ” 

( Clare ) On sääli, että ihmiset ovat niin sokeita, etteivät voi nähdä, ettet Sinä ole heidän 

ongelmiensa aiheuttajia. He ovat – saatanan avustuksella.  

( Jeesus ) ” Niin, nyt me olemme tulleet siihen määräävään hetkeen historiassa, missä kaikki asiat 

täytyy jälleen korjata. Ylpeys ja röyhkeys täytyy paljastaa, korruptio täytyy puhdistaa, ihmiselle 

täytyy jälleen antaa uusi mahdollisuus valita oikea väärästä. ” 

” Minä olen tulossa, on aika. ” 


