
691. Jeesus sanoo…  

Vain Jumala voi estää näiden kuolettavien Aseiden räjäyttämisen 

VAIN JUMALA VOI ESTÄÄ NÄIDEN KUOLETTAVIEN ASEIDEN RÄJÄYTTÄMISEN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Maaliskuuta, 2019.  

Clare aloitti… Kiitos Sinulle, Herra Jeesus, tästä toivon ja rohkaisun sanasta. Pyydän Herra, imeytä 

meidät kestävyydellä ja uskolla, että me voimme saattaa loppuun kaiken sen, mikä on meille 

asetettu tehtäväksemme, ennen kuin Sinä tulet meitä varten… Amen.  

No niin, koko rukoushetken ajan, minä näin Herran pitävän Hänen Kruunuaan, josta tippui 

ihmisvauvan verta runsaasti lammikkoon lattialle. Vaikuttaa siltä, että abortteja on tehty non-

stoppina, lakkaamatta, sen jälkeen, kun laki säädettiin. Me olemme kaikki esirukoilleet heidän 

puolestaan ja jotkut meistä ovat tunteneet heidän vaikutuksensa kehoissaan.  

Carol on kertonut minulle, että hän näki Hänet tällä tavalla myös, Orjantappura Kruunu päässään. 

Minä en vielä siinä vaiheessa ollut nähnyt ja minä ihmettelin. Olenko minä kovasydäminen? Vai 

onko sellaisen pahuuden mietiskely liian tuhoavaa katsoa… minä pelkään, että minun sydämeni on 

mennyt harhapoluille välttyäkseen katselemasta tätä hirvittävää rikosta, jota kukaan kunnon 

ihminen ei tekisi. Tappaa vastasyntynyt vauva, joka juuri säilyi hengissä abortista. Minä en voi 

käsittää sitä; minä en vain pysty.  

Ja sitten minä pohdiskelin, millä pahat ihmiset uhkaavat Presidenttiä ja se voisi aloittaa kolmannen 

maailmansodan… useita massatuhon aseita on sijoitettu tiettyihin kaupunkeihin ja aseet on 

täytetty kuolettavilla viruksilla. Ne on ajastettu räjähtämään, jos ihmisen väliintuloa ei ole. Niinpä 

ihmiset, joilla on koodi ja he syöttävät tiedon painelemalla painiketta ennen kuin on ajastettu 

pamahduksen aika, heitä ei voida pidättää eikä teloittaa. Heidän täytyy olla elossa ja vapaita 

syöttääkseen koodin. Jos he eivät tee sitä, tämä kuolettava virus leviää läpi koko kaupungin, 

tappaen jokaisen olennon, joka hengittää. 

Ja minä ajattelin itsekseni… Me emme voi tehdä tätä yksin. Jumala, sinun täytyy olla meidän 

kanssamme. Jos me voimme estää näiden aseiden käytön, sitten me olemme vapaita pidättämään 

ja syyttämään, jopa teloittamaan rikolliset. Mutta kuinka löytää ja pysäyttää heidät?? 

Sitten minä ajattelin ohjusta, joka laukaistiin Gazan kaistaleelta ja se suuntasi suoraan laajaan 

juutalaiseen asunto kompleksiin Jerusalemissa. Monikerroksiseen rakennukseen. Herra käänsi sen 

ohjuksen ympäri ja lähetti sen suoraan mereen.  

HERRA, SINÄ VOIT TEHDÄ TÄMÄN! Mutta mahdollistaako se näiden muiden pettureiden 

pidättämisen? Kerro minulle, Herra, eikö tämä ole totuuden hetki? 

Jeesus aloitti… ” Hyvin pitkälti näin. Kuitenkin Minä olen kyvykäs tekemään mahdottoman ja 

aseista riisumaan minkä tahansa aseen, millä Presidenttiä uhataan. Se mitä puuttuu tässä, on 

USKO. Kaikkien asianosaisten usko. Tämä ei ole sellaista, mitä voidaan tehdä omin päin; se täytyy 

tehdä uskon kautta. On monia järjestelmiä, mitkä on asetettu otettavaksi käyttöön, jos se-ja-se 

pidätetään. On monia mahdollisia skenaarioita. ” 

 

 

 



” Rukous on ainoa tapa pysäyttää tämä, Clare. Syvällistä, tunteiden tuskaa ilmaisevaa rukousta 

teiltä kaikilta, jotka haluatte pysäyttää tämän. Enemmän rukousta tarvitaan. Ja Minä olen iloinen, 

että sinä lähetät tämän ilmoille. Minun Ihmiseni, tällä hetkellä asiat ovat niin kriittisiä, että on 

hyvin vähän tilaa viivyttelylle, koskien syyllisten pidättämistä. Vain Jumalan toimi voi estää 

jokaisen näistä kuolettavista seurauksista räjähtämästä. Ja Jumala vastaa rukouksiin. Tämä on 

teidän erinomaisin aseenne. Se on niin yksinkertaista. ”  

” Jos pahoja henkilöitä ei pysäytetä, he tulevat tavalla tai toisella kiihottamaan sotaan ja 

jatkamaan Minun Isäni pilkkaamista teurastajineen. Voi, kuinka Hän suree! Kyllä, te olette 

välttäneet sinne menemistä ja Minä ymmärrän. Silti, Hän tarvitsee niin monen lohduttavan Häntä. 

Suru on niin perustavanlaatuista. ”  

” Katsokaahan, Hän katsoo näiden pikkulasten lahjoja ja kuinka hyvin kipeästi heidän 

vanhempansa tarvitsevat heitä. Jokainen ilon nyytti, vauva, on rakennettu erityisesti jokaiselle 

henkilölle, niin että heidän elämänsä tulee kasvamaan ja paranemaan ihmeellisillä tavoilla. Ja 

myös, nämä lapset on lähetetty maailmaan päihittämään pimeyden voimat tulevina vuosina. 

Kuten Minä kerroin aikaisemmin, Paholainen voi tappaa lapset, mutta heidän manttelinsa tulevat 

siirtymään eläville, heille, jotka on valmisteltu vastaanottamaan ne. ”  

” Voi, lohduttakaa Minun Isääni, rakkaat. Lohduttakaa Häntä. Lohduttakaa Häntä rukouksillanne, 

lauluillanne, ajallanne, jonka vietätte Hänen jalkojensa juuressa. Lohduttakaa Häntä 

tottelevaisuudellanne ja työskennelkää levittääksenne Jumalan Valtakuntaa, kun päivä vielä 

paistaa. Hän ei halua lopettaa toimia Maapallolla; Hän haluaa herätystä ja uudelleen 

omistautumista Hänen agendoilleen. ”  

” Ja tähän mennessä, tämä on kaikkein säälimättömin asia, minkä Saatana on tehnyt 

vahingoittaakseen Hänen kaikkein puhdassydämisimpiään. Nämä pikkuiset olivat säihkyvä osa 

Häntä, vaalittuja ja lähetetty lahjoina maailmaan. Heissä, lahjoineen, oli voima kääntää Maapallo 

täyskäännökseen. Mutta nyt, kun miljoonat ovat hylänneet heidät, toivo himmenee ja Tuomio 

roikkuu ilmassa. ”  

” Tehkää kaikkenne, Minun Rakkaani, saadaksenne tämä sana ilmoille, liikauttaaksenne kristittyjen 

omaatuntoa kaikkialla, kamppaillaksemme tätä turmiollista pahaa vastaan. Tehkää kaikkenne 

julistaaksenne Totuutta ja suojellaksenne elämää. Tehkää kaikkenne pitääksenne Presidenttinne 

virassa, kunnes työ on tehty. ” 

” Minä tiedän kuinka väsyneitä jotkut teistä ovat, mutta teitä varten on uutta elämää, kun asiat 

viimein muuttuvat. Joko uutta elämää Taivaassa Minun kanssani tai uutta elämää Maapallolla 

tuodaksenne herätystä. Mutta nuorentumista tullaan antamaan heille, jotka haluavat palvella 

Minua koko sydämestään. Heidän elämänsä eivät ole ohi, ei lähimainkaan. Uskotko tämän, Clare? 

” 

( Clare ) Voi, Herra – niin väsynyt kuin minä olenkin tällä hetkellä, minun silti täytyy sanoa… 

”KYLLÄ!!” Kyllä, minä uskon sen ja odotan suurella innolla.  

( Jeesus ) ” Hyvä on, sitten. Sinnitelkää ja luottakaa Minuun, täysin. Kyllä, siunattu on hän, joka 

uskoi kaiken sen, minkä Herra ennalta kertoi hänelle, sillä se tullaan saattamaan loppuun. Amen. ” 


