
24. Jeesus sanoo…  

Teidän Maanne on saapumassa levottomille Vesille & On Sotureita & Morsiamia  

LEVOTTOMAT VEDET AMERIKASSA… ON SOTUREITA JA MORSIAMIA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Maaliskuuta, 2015.  

( Jackie 21. Heinäkuuta, 2018) Pyydän, ottakaa huomioon seuraavan viestin päivämäärä… Se on 

Maaliskuun 15. 2015. Herra oli nimittänyt Presidentti Trumpin paljastamaan Maanalaisen 

Hallituksen (=Deep State) pahat käytännöt ja jos me jatkamme rukoilemista, tulisi olemaan kahden 

vuoden maailmanrauhan aika. Maistiaiset Hänen Valtakunnastaan maan päällä. Linkki näihin 

viesteihin löytyy videon alta. Nyt viestiin… 

Jeesus aloitti… ” Levottomat vedet. Teidän maanne on saapumassa levottomille vesille meidän 

puhuessamme. Järjestelyt ovat jo tehtynä odottamassa, että toimia pannaan täytäntöön, 

maahanne tehtävän hyökkäyksen jälkeen. Nimityksiä on jo tehty, harjoitelleet ovat siivillä 

odottamassa tullakseen kutsutuiksi ja se, mikä on edessäpäin, on hyvin järjestelty tapahtumien 

sarja, tuoda tämä maa polvilleen.” 

” Monet, jotka eivät ole halunneet kuunnella mitään ”huonoja uutisia”, heidät tullaan yllättämään 

valmistautumattomina ja sokeasta kulmasta. Monilla ei ole aavistustakaan, kuinka 

korruptoituneita johtajat ovat ja he pitävät niitä, jotka syyttävät New Yorkin kaksoistorni-iskun 

fiaskosta omaa hallitustanne, olevan hulluja ja salaliittoteoreetikkoja. He tulevat olemaan kaikkein 

hämmentyneimpiä ja yllättyneimpiä, koska heidän elämänsä pyörivät mukavuuksissa ja vallitsevan 

tilanteen ylläpitämisessä. He eivät millään voi suin surminkaan uskoa, mitä itse asiassa on heille 

tehty, sillä aikaa, kun heidän huomionsa on täysin poissa siitä, mitä todella on tapahtumassa 

huolestuttavaa vauhtia.” 

” Kun pommit putoavat, tulee olemaan suuri hämmennys ja suuri paniikki. Niin monien 

perheenjäsenten katoaminen aiheuttaa monille kuolettavia sydänkohtauksia ja itsemurhia.”  

” Kuitenkin, jäljelle jääneet tulevat viimein pois aidalta ja asettuvat puolustamaan oikeuksiaan. 

Liian myöhään. Heidän oikeutensa on jo otettu pois. Se, mitä nyt tarvitsee tehdä, on turvata 

heidän tulevaisuutensa Taivaassa… heidän pelastuksensa, heidän katumuksensa ja heidän 

täydellinen luottamisensa Minuun. Ne, jotka tarttuvat aseisiin, sillä ajatuksella, että he tekevät sen 

itse, ilman Minun apuani, tulevat epäonnistumaan. Vain ne miehet ja naiset, jotka tiesivät kaiken 

aikaa ja kuuluvat Minulle, Minä kutsun heitä puolustamaan sitä, mikä on oikein tässä maassa, vain 

he tulevat onnistumaan, vastoin kaikkea todennäköisyyttä.”  

” Siispä, jos te ajattelette tekevänne sen yksin, te olette surullisesti erehtyneet. Tulkaa Minun 

valmistelemien henkilöiden käskyvaltaan ja työskennelkää heidän kanssaan.”  

( Clare ) Herra, jos ne, jotka on valittu johtamaan tätä maata, Sinä sanot, että he ovat Sinun, miksi 

heitä ei otettu Taivaaseennostossa?  

( Jeesus ) ” Se on oikein hyvä kysymys. Ymmärrätkö sinä Minun Morsiameni henkilön?”  

( Clare ) Luulen ymmärtäväni.  

( Jeesus ) ” Onko hän sotaisa?”  

( Clare ) Ei ollenkaan. Hän on kuin pappi ”Missio”-elokuvassa, hän käveli suoraan palkkasoturien 

luo, jotka ampuivat ja tappoivat kaikki näkyvissä olevat.  



( Jeesus ) ” Aivan oikein. He olivat Minun Morsiamiani, jotka olivat tulossa tapaamaan Minua. Ja se 

on Minun Morsianteni luonne. Hän rakastaa, ei sodi. Hän sotii vain omia syntejään vastaan.” 

( Clare ) Mutta aikaisemmassa viestissä Sinä puhuit niistä, jotka on valittu johtamaan. 

( Jeesus ) ” Minun Rakkaani, se on sielun luonne. Jos se sielu, joka on taistelija, tulisi rakastavaksi, 

hänet otettaisiin Taivaaseennostossa myöskin. Mutta joillakin sieluilla on hyvin, hyvin vahva 

taisteluvaisto ja heillä myös on osansa tehtävänä ja paikkansa Minun Valtakunnassani. Loppujen 

lopuksi, he tulevat ymmärtämään rakkauden tavan. Minun enkelini ymmärtävät hyvin myös 

rakkauden tavat, mutta he ovat välttämättömyydestä nousseet puolustamaan Minun kunniaani ja 

Minun Valtakuntaani ja sitten, kun tämä kaikki on ohi ja Minä tarkoitan, KAIKKI on ohi, he 

lakkaavat taistelemasta, sillä enää ei tule olemaan mitään puolustettavaa. Mutta se aika on 

kaukana.”  

( Clare ) Herra, minä en ymmärrä jotakin. Miksi Sinä et tehnyt tätä kaikkea viimeisimmän tuhon 

kierteen jälkeen Atlantiksella jne.?   

( Jeesus ) ” Sinulle, Minun Rakkaani, tämä ei ole tarpeellista tietoa juuri nyt. Mutta Taivaassa kaikki 

tulee ymmärretyksi selvästi, OK?”  

( Clare ) Sinä, Herra, Olet niin herttainen, kun kysyt minulta, että onko OK…  

( Jeesus ) ” Sinä olet myös Minun pikku tyttöni ja Minä en millään tavalla halua lannistaa sinun 

kysymyksiäsi, kun sinä kasvat. Siispä, takaisin suunnitelmaan.” 

( Clare ) Suunnitelmaan?  

( Jeesus ) ” Pahoihin suunnitelmiin, joita ovat suunnitelleet he, jotka ovat taitavia salajuonissa ja 

itsekkyydessä, heidän omatuntonsa ovat kärventyneet ja korruptio ja ahneus on kokonaan 

ahmineet ne. Se, mitä he pelkäävät, tulee tapahtumaan heille. Millään muotoa he eivät tule 

pakenemaan tulevaa suurpaloa. Tietämättömyydessään ja itseriittoisuudessaan he uskovat, että 

käsikirjoitus tulee toteutumaan suunnitellusti. Heillä ei ole mitään käsitystä, että kuinka kaukana 

he ovat totuudesta. Heillä ei ole mitään käsitystä siitä, mikä heitä odottaa, kun suunnitelma 

suunnitelman jälkeen menee mönkään ja tuo välittömät vaikutukset heidän likinäköisestä 

ahneudestaan ja kauhistuttavista synneistään ihmiskuntaa kohtaan, niitä kohtaan, jotka Minä loin 

omaksi kuvakseni. Se päivä tulee olemaan surullinen.”  

” Enimmäkseen Minun Rakkaani, Minä haluan varoittaa niitä jäljelle jääneitä toimimaan ominaan, 

tarttumaan aseisiin ja hyökkäämään itse, sillä tulee olemaan suorat vaikutukset heihin ja heidän 

perheisiinsä. Mutta toistaiseksi, Minä haluan sanoa, että tämä tulee olemaan aika, jolloin pidetään 

yhtä, rukoillaan yhdessä ja rohkaistaan toinen toisiaan, kun uhkaamassa on kaikki se, mitä on 

tulossa.”  

” Se on aikaa, kun pidetään yhtä toivossa, rakkaudessa ja turvallisuudessa ja silti tulee olemaan 

pettureita. Vain Hengessä tulevat Sielut tuntemaan toinen toisensa – liha valehtelee ja pettää, 

mutta Henki todistaa totuuden. Siksi on ehdottoman tärkeää heidän rukoilla ja että heillä on 

suhde Minuun. Älkää tehkö mitään, ennen kuin te olette ensin kysyneet Minulta, älkää hyväksykö 

ketään, ennen kuin olette kysyneet Minulta ensin, sillä Minä tulen paljastamaan ihmisten salatut 

sydämet, heidän pahat agendansa.” 

” Siispä, tämä viesti kiteytettynä: pitäkää yhtä, asettakaa rukous etummaiselle sijalle, sillä ilman 

sitä, te tulette haparoimaan pimeässä. Älkää luottako ihmisviisauteen, tukeutukaa Minuun ja 

Minun Henkeni tulee ohjaamaan teitä. Ei mahtava tuuli, vaan silti pieni ääni, hellästi kannustaen 



teitä oikeaan suuntaan. Muistakaa: ei ole tärkeää, jos te menetätte ruumiinne, se on vain 

väliaikainen ja katoavainen tapahtuma. Mutta teidän sielunne määrittää teidän ikuisuutenne – 

näettekö te lapsenne tai vanhempanne jälleen, eläimenne ja viattomat.” 

” Tullaanko teitä kiduttamaan kidutuksen tulissa, jotka Minä loin, (en teitä varten, vaan kapinoivia 

enkeleitä varten) vai tuletteko te asettumaan Lupauksen ja Ilon Maahan kaikeksi ikuisuudeksi. 

Älkää erehtykö, se mitä te olette eläneet Maapallolla, sitä ei mitenkään voida verrata siihen, mitä 

te tulette elämään ikuisuuden. Mikään ei ole sen arvoista, että teidän sielunne katoaa ikuiseen 

kadotukseen.” 


