
544. Jeesus selittää… Jumalan Ojennus. Miksi Minä sallisin Katastrofeja & Sotia?  

ISKU ELIITTIÄ VASTAAN & MIKSI MINÄ SALLISIN KATASTROFEJA & SOTIA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Syyskuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ” Teidän rukouksenne ovat voimakkaita. Minä valitsin odottaa, kunnes sinä olit 

rukoillut Pyhän Armorukouksen, ennen kuin Minä aloitin puhumaan sinulle, koska se oli hyvin 

tärkeää Minulle. Älä masennu, Clare. Minä en ole johtanut sinua harhaan. Ja älä ole kaiken 

kuulemasi vietävissä. Sinä olet tekemisissä erittäin korruptoituneen tietolähteen kanssa 

internetissä ja Minä yhä pitäisin parempana, jos sinä et menisi etsimään tarkoituksellisesti 

härnääviä otsikoita. ”  

( Clare ) Tässä tapauksessa, Ezekiel oli törmännyt johonkin ja hän tunsi, että Herra oli antanut 

hänelle luvan katsoa sitä. Mutta, kun hän kertoi minulle, minä olin hyvin poissa tolaltani ja se oli 

Jeesuksen meille säätämän ohjeen vastaista. Siispä minä ajattelin. ”Hienoa… Onko minua johdettu 

harhaan? Vai mitä?” Koska minä olen pysytellyt poissa otsikoista ja varmasti näiden asioiden 

sisällöstä, kuten Hän on meitä pyytänyt. Mutta Ezekiel kiinnostui jostakin, joka vaivasi minun 

sydäntäni. ”Mitä sanottavaa Sinulla on lähteestä, Jeesus?” 

( Jeesus ) ” Älä mene etsimään sinne. Pidä informaation kanavasi puhtaana, Minun kauttani ja 

heidän kauttansa, keitä saatan tuoda sinun huomattavaksesi. Mutta, Minä mieluummin näkisin, 

että sinä sinnittelisit enemmän rukousta täällä ja oppisit suoraan Minun kädestäni niitä asioita, 

jotka ovat tarpeellisia sinun tietää. Minä olen hyvin valikoiva siinä, mitä Minä kerron ja mitä Minä 

pidän itselläni. Minä teen niin suojellakseni sinua, Minun Rakkaani. Minä todella teen. Minä en 

halua sinun kaivelevan niitä asioita, jotka ovat niin kaukana sinusta. Jätä ne toisille, jotka ovat 

varustettuja sillä tavalla, tai ovat niin heikkoja, että he antavat periksi uteliaisuudelle ja 

menettävät rauhansa – eivät koskaan asetu aloilleen, eivät ole koskaan varmoja ja elävät aina 

epätavallista jokapäiväistä elämää. ” 

( Clare ) Eikö se ole hyvä luonteenpiirre? Elää epätavallista jokapäiväistä elämää?  

( Jeesus ) ” Ei silloin, kun siitä puuttuu rauha ja kun Minä en ole heidän puhdas lähteensä. Ei, se ei 

ole hyvä asia, koska se kuluttaa heidät loppuun huolella ja epävarmuudella ja sinä tiedät, että se ei 

ole hedelmä Minun puustani. ” 

” Tyydy tähän, Clare. Minä en ole johtanut sinua harhaan. Minä työskentelen eri tavalla eri 

astioiden kanssa eri aikoina. Minä myös asetan ryhmiä erilleen olemaan erityisesti ja yksinomaan 

Minun. Taakat, joita heille annetaan, on räätälöity heidän voimansa mukaan. ”   

” Ensinnäkin, sinun ei pitäisi perustaa informaatiotasi yksinomaan siihen, mitä sinä näet. Niin 

paljon on meneillään, mitä ei nähdä, mutta tämä on Amerikan koettelemusten hetki luonnon 

mullistuksineen. Te voitte pienentää niitä rukouksillanne ja paastoillanne, Minun Rakkaat. Pyydän, 

missä ikinä näettekin meneillään koettelemuksia, välittömästi luottakaa ne Minulle 

rukouksissanne – sillä se saattaa koskea teitä.” 

” Paljon rukouksia on lähtenyt ylös hurrikaanin vuoksi, paljon rukouksia. Jatkakaa rukoilemista, 

sillä reitti, jonka se ottaa; se voitaisiin luokitella yhdeksi pahimmista myrskyistä historiassa. Mutta 

rukouksenne voivat myös heikentää myrskyä. ”  

 



” Se on pahojen ihmisten ja demonien ohjaama. Se on sallittu kansakunnan ojennukseksi, sillä 

Minä kutsun tämän kansakunnan kaikkia miehiä ja naisia takaisin Minun luokseni uudella ja 

syvemmällä tasolla. Monet sydämet ovat kaukana Minusta ja kylmiä. Monet eivät käänny Minun 

puoleeni, ennen kuin he ovat hyvin pahassa tilanteessa. ”  

” Ei ole helppoa saada heidän huomiotansa kiinnitettyä, silti kaikki, jotka eivät ole syyllisiä, jotka 

ovat tämän myrskyn ruumiinvalvojaisissa. Monet sielut rukoilevat ja he ovat menettäneet 

merkittävästi ja heille tämä kauhea kärsimys on uhraus, jota Minä käytän viikkoja ja kuukausia 

etukäteen murskatakseni käärmeen agendan jo toisella kaudella. ” 

” Minä haluan sydänten kääntyvän Minun puoleeni, Clare, on vielä liian paljon materialismia ja 

välinpitämättömyyttä heidän uskostaan ja ikuisista sieluistaan. Monta, monta kertaa historiassa 

Minä olen sallinut tällaisia asioita herätelläkseni ihmisiä heidän tarpeelleen Minusta. Se on usein 

Minun epätoivoinen viimeinen yritykseni – ja sinä tiedät kokemuksesta, Minä aina sallin pienempiä 

pahoja, ennen kuin asiat kehittyvät tosi pahoiksi. 1920-luvulla, jos ihmiskunta olisi ottanut 

huomioonsa Minun kutsuni takaisin pyhyyteen, toista maailmansotaa ei koskaan olisi tapahtunut. 

Ja jopa nyt, te olette paljolti samassa tilanteessa, Sotien Sodan kynnyksellä. ”  

” Minä katson kansakunnan sydämeen ja Minä kutsun palvelijoitani nostattamaan pasuunan 

soiton palata pyhyyteen. Kun Minut sivuutetaan, Minä sallin katastrofeja. Saatana rakastaa 

katastrofeja; hänen demoninsa odottavat jonossa saadakseen luvan tappaa, varastaa ja tuhota 

luonnonmullistusten kautta. Ja jos ihmiset eivät palaa takaisin Minun luokseni, vaan mieluummin 

takovat menemään moraalittomuudessa, lupa annetaan heille – kuitenkaan ei vältytä viattomilta 

uhreilta. Minä katson kansakunnan sydämeen, nostatan kutsun ja odotan, että ihmiset vastaavat. 

Kun he eivät vastaa, heidän maansa on moraalisesti kuollut ja Minun täytyy sallia radikaalimpia 

toimenpiteitä tuodakseni heidät katumukseen. ”   

” Minä nostatin kutsun Amerikassa ihmisille vastata siihen ja ihmiset vastasivat. Mutta te olette 

kuitenkin täynnä moraalittomuutta ja liiallisuutta – kun toisilta maailmassa riistetään jopa elämän 

perus edellytykset. Siksi on niin tärkeää teille, että jatkatte humanitaarisen avun antamista noihin 

maihin. ”  

” Kun Minä näen teidän sydäntenne syttyvän kuin kynttilät, muiden ahdingolle, Minä myös 

riemuitsen, että joka päivä te tulette enemmän ja enemmän Minun kaltaisikseni. Antakaa 

sydäntenne olla niin kuin Minun sydämeni, Minun ihmiseni. ”  

” Mutta takaisin käsillä olevaan aiheeseen. Te tulette näkemään yhä enemmän ja enemmän 

levottomuutta ja luonnon mullistuksia, koska planeetta tosiaan on vastaamassa lopun ajan 

olosuhteisiin ja synnin kansakuntiin. Armeliaisuus kattaa suuren määrän syntejä ja tämä on toinen 

Amerikkaa säilyttävä voima. Hänellä on monia, monia varakkaita, jotka tukevat köyhiä ympäri 

Maapallon. Ja kun hän kasvaa taloudellisessa turvallisuudessa, Minä tulen pyytämään jopa lisää 

heiltä, jotka kuuntelevat Minun tahtoani.”  

” Kun Minä luotan rahaa sielulle, se tapahtuu siksi, koska he kuuntelevat Minua, kun Minä pyydän 

uhrauksia heiltä. Monille teistä Sydänasukkaista on annettu kallisarvoisia armoja, koska he 

välittävät sinusta ja niiden syiden takia, joista sinä olet maininnut heille. Tämä miellyttää Minua 

suuresti, koska he ovat tulossa tasapainoisempia pyhyydessä ja he eivät varmasti tule 

menettämään heidän palkintoaan ystävällisyydestään ja kestävästä uskollisuudestaan. ” 

 



 ” Te muistatte tarinan Tobitista, ja että Tobias oli suuresti siunattu, kun onnettomuus kohtasi 

häntä, koska hänellä oli myötätuntoa köyhille, joilla ei ollut ketään, jotka olisivat haudanneet 

heidät. Hänelle jopa myönnettiin enkeli saattamaan hänen poikansa tulevan vaimonsa luo ja 

parantamaan hänen sokeutensa. Te ette voi koskaan ammentaa Minua tyhjiin. ” 

” Mutta hyvyytesi vuoksi Amerikka, paljon vähemmän on tapahtunut sinulle kuin oli suunniteltu. 

Antamisen kautta ja teidän hallintonne uudistamisen kautta, te olette ostaneet lisää aikaa 

kansakunnallenne. ” 

” Ja Minulle oli tärkeää kertoa se teille tänä iltana. Älkää toimiko sen mukaan, mitä kuulette. Minä 

teen paljon sitä, mikä ei tule olemaan ilmeistä kenellekään muille paitsi eliitille. He eivät varmasti 

sitä kuuluta. Mutta joka tapauksessa, Minä olen kertonut teille. Minä tulen tekemään ratkaisevan 

iskun tähän korruptoituneeseen käärmeitten pesueeseen, ja siellä tulee yhtäkkiä olemaan 

vähemmän painetta tämän kansakunnan hyvää kohtaan, koska he kääntyvät sisäänpäin 

rakentaakseen uudelleen. Monet avaintekijät tulevat katoamaan, eikä heitä enää ole. ” 

” Voi, Clare, Minä en koskaan tule jättämään tai hylkäämään sinua. Minä olen AINA tässä sinua 

varten, AINA ja IKUISESTI. Sinä olet nyt hyvin rankan taistelun keskellä. Sinun enkelisi tekevät 

ylitöitä suojellakseen sinua ja sinun perhettäsi ja rukoussotureita. Sinulla on monia uskollisia, jotka 

rakastavat Minua koko olemuksillaan. He tuntevat Minun ääneni ja he tietävät, että sinä olet 

Minun uskollinen tiedottajani. Siitä huolimatta taistelut, joita te kaikki käytte läpi juuri nyt, ovat 

hyvin rankkoja. Rukoilkaa aina apua enkeleiltänne ja kiittäkää heitä ylen määrin 

suojelemisestanne. ”  

” Te tulette tietämään, milloin olette hyökkäyksen kohteena, koska te tulette tuntemaan 

epämääräisen, mutta voimakkaan sekasorron ja epävarmuuden tunteen. Hyökkäykset uskoanne 

kohtaan käyvät yhä vakavammiksi tällaisina aikoina. Tukeutukaa Minuun yhä vahvemmin ja 

älkääkä salliko erillisyyttä Minusta. Tämä on myös aika, kun teillä on kaikkein eniten kiusausta 

menettää jalansijaa ja heittäytyä heikkouksiinne ja langeta, siis jatkakaa valppaina ja tottelevaisina 

olemista. ”  

” MINÄ OLEN TULOSSA PIAN, Minun Morsiameni, älkää irrottako katsettanne palkinnosta – Minä 

olen tulossa pian. Keskellä kaikkia näitä tapahtumia, jotka ovat uhkaamassa tai ovat todellisia, sen 

keskellä, muistakaa… nämä ovat Minun tulemiseni todellisia synnytystuskia. Älkää menettäkö 

toivoa, koska te olette niin lähellä. Teidän täytyy pitää miekkanne tupessa – kuitenkin 

taisteluvalmiina, sillä aikaa, kun rakennatte näille asioille, joita Minä toivon, että te teette 

lahjoillanne. Älkää antako ajan lyhyyden uhkan varastaa, mitä suuria mahdollisuuksia on 

edessänne. Olkaa varustautuneita tervehtimään niitä, kun ne tulevat koputtamaan. ” 

” Juuri nyt on HYVIN PIMEÄÄ aikaa, mutta Minä lupaan teille. Minä seulon tämän pimeyden pois ja 

alan eristämään sen ja ohjaamaan sen hornaan, minne se kuuluu, niin että te tunnette 

jonkinasteisen vapauden julistaessanne Minun Sanaani kansakunnille lahjojenne kautta. Siispä 

älkää antako periksi pelon tai haluttomuuden epäilylle. Laittakaa kaikkenne käsillä olevaan työhön 

ja Minä tuon kasvun. ” 

” Pyydän, tietäkää ilman epäilyksen häivääkään, Minun Morsiameni, että Minä olen aina 

vierellänne, valmiina syleilemään ja pitelemään teitä hellästi, mitä tahansa myrskyjä teidän 

päällenne käy. Pyydän, älkää sivuuttako Minun läsnäoloani. Tulkaa Minun tyköni ja Minä tulen 

lohduttamaan ja vahvistamaan teitä. ”  


