
47. Jeesus selittää…  

Saatanan suunniteltu Sota Ihmiskuntaa vastaan & Teidän täytyy antaa anteeksi!  

SAATANAN SUUNNITELTU SOTA IHMISKUNTAA VASTAAN & TEIDÄN TÄYTYY…  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 15. Huhtikuuta, 2015.  

( Clare ) Tänä iltana Herralla oli yllään Merivoimien Sinistä ja kun ilta kului ja me olimme 

tanssimassa, näin että Hänellä oli asevoimien puku, jossa oli kaikennäköisiä värikkäitä merkkejä… 

Komentaja.  

( Jeesus ) ”Kyllä tämä sota on tulossa siihen pisteeseen, että jotakin on tehtävä. (Pyydän pitäkää 

mielessä, tämä viesti alun perin annettiin 15. huhtikuuta, 2015) Osat on valmiiksi laadittu, yksi 

kerrallaan ne tulevat suoritettaviksi, kohtalo on nimittänyt suorittajat.”  

”Obama – synnin mies – on keskeisessä asemassa – hänen osansa on laadittu aikoja sitten. 

Jokaisella suorittajalla on roolinsa ja järjestyksensä, kaikki, mitä jää jäljelle, on aloitusseremonia ja 

asiaankuuluvana aikana signaali tullaan antamaan.”  

”Kuinka tuottavaa tämä sota tulee olemaan Saatanalle, juuri tämän takia Minä olen toivonut, että 

voidaan odottaa, ennen kuin aloitetaan, mutta aika on saavuttanut täyteyden ja se tulee alkamaan 

päivänä minä hyvänsä. Koskaan ihmiskunnan historiassa ei sellaista hirmutekoa ole suunniteltu ja 

toteutettu, koskaan maailman historiassa se ei tule tapahtumaan uudelleen. Tämä on nimetty aika 

maapallon puhdistukselle kaikesta saastasta, sairaudesta, jonka ovat täyteyteensä saattaneet 

demoniset voimat, jotka ovat täydessä yhteistyössä ihmisen kanssa, hänen ahneudessaan.”  

”Se, mitä tulee paljastumaan, on miljoonien sielujen joukkotuho, joillekin ei ole muuta paikkaa 

minne mennä kuin Helvettiin, toiset tulevat pelastumaan menemällä tulen läpi.”  

”Minun Morsiameni ei tule näkemään mitään tästä. Hänet on tuotu herkkyyden paikkaan sen 

vuoksi, kun hänellä on liitto Minun kanssani ja se tekee mahdottomaksi hänen altistamisensa 

sellaisille kauhuille, mitä on tulossa ihmiskunnan osalle.”  

( Clare ) Mutta Herra, eikö hän tule olemaan täällä ydiniskun aikana?  

( Jeesus ) ”Minun Rakkaani, tämä on vain murheitten alkua. Vain alkua. Tuhoaalto aallon jälkeen 

tulevan aallon jälkeen kohtaa Maapalloa, ydinisku on vain yksi katastrofien ja tuomioitten sarjassa. 

(Kuvateksti: Oletko valmis?) Minä haluan sinun olevan hyvin tietoinen siitä, mikä on tulossa ilmi 

näinä tulevina päivinä. Silmä ei ole nähnyt, korva ei ole kuullut, mitä ihmisen pahuus on tuonut 

itselleen.”  

( Clare ) Minä todella haluaisin ymmärtää, mutta jos tämä tieto ei ole minua varten, olkoon niin.  

( Jeesus ) ”Minun pikkuiseni, Minun hyvin, hyvin, hyvin Pikkuiseni, se ei ole oleellista sielujen 

pelastukselle, Minä mieluummin haluaisin sinun keskittyvän Minun sinun luoksesi tuoman katraan 

sydämiin tässä karsinassa. He ovat Minun Morsiameni, Clare ja kuinka he kaipaavat Minua, se tuo 

kyyneleitä Minun silmiini, kun Minä luen heidän kommenttejaan, jotka ovat vain heidän surunsa ja 

Minun kaipaamisensa jäävuoren huippu. Kuten Minä olen kertonut sinulle aikaisemmin, tämä on 

tekijä ajoituksessamme, nähdä hänen tuskalliset kyyneleensä, se on melkein liikaa Minulle. Minä 

toivoisin vierailevani jokaisen heidän luonaan, mutta heidän täytyy käydä läpi valmistelun 

prosessi.”  

( Clare ) Oi Herra, sinä olet erinomainen, etkö Sinä voisi vain vierailla heidän luonaan tavalla, että 

he eivät koskaan tule unohtamaan? He katsovat minuun ja kaipaavat sitä, mitä Sinä olet antanut 



minulle, mikä on ollut heidän hyödykseen, että he saattaisivat sinnitellä. Mutta aika on niin 

vähissä, etkö Sinä vain voisi tulla alas ja laittaa heidät Sinun Kunniasi suloisiin vesiin ja rakkauteesi 

heitä kohtaan?  

( Jeesus ) ”Minun Lapseni, Minä voin ja Minä tulen tekemään niin asianmukaisena aikana jokaiselle 

heistä, mutta Minä haluan heidän tottelevan sitä, mitä he tietävät, että heiltä pyydetään ensiksi. 

Se on hyvin yksinkertaista, Clare, Minä en pyydä paljon, Enhän?” 

( Clare ) Et Herra, Et pyydä.  

( Jeesus ) ”Ne, jotka rakastavat Minua, tottelevat Minua ja he, jotka etsivät Minua koko 

sydämillään, tulevat varmasti löytämään Minut.”  

”Nyt palatkaamme alkuperäiseen asiaan, Minun asevoimien pukuuni. Minä en halua sinun 

murehtivan tilanteen vuoksi, vain ymmärrä, että sinä et voi pitää katkeruutta etkä 

anteeksiantamattomuutta sydämessäsi ja odottaa kuulevasi Minut selvästisamaan aikaan. Anna ne 

pois. Kanavallasi on niitä, jotka eivät ole antaneet anteeksi itselleen, eivätkä muille ja Minä 

tarkoituksellisesti annoin sinun tehdä heille anteeksianto meditaation, että he olisivat vapaita ja 

selkeitä kuulemaan Minulta. Mutta jotkut eivät ole tehneet tätä.” 

”Minä kutsun kaikkia Minun Morsiamiani olemaan puhtaita Minun edessäni ja te ette voi olla 

puhtaita Minun edessäni, ellette te todella ole antaneet anteeksi heille, jotka ovat tehneet syntiä 

teitä vastaan. Se sisältää myös synnit itseänne vastaan. Siispä te näette, että oli kovin hyvä syy, 

miksi Minä sallin teille viivästyksen. Jos te pidätte kiinni anteeksiantamattomuudesta 

sydämessänne, te olette juoneet myrkkymaljasta ja toinen henkilö ei tule olemaan se, joka kuolee. 

Menkäämme eteenpäin…”  

( Clare ) Minä haluaisin Herra, mutta minulla on vihaa sydämessäni tätä naista kohtaan. Minä en 

halua sitä, mutta voin varmasti tuntea sen. Mitä minä teen?  

( Jeeus ) ”Pidä häntä lepraisena, jolla on kauhea rakkauden ja kunnioituksen tarve, ei mitä hän 

ansaitsee vaan Minun vuokseni. Minulla ei ole ketään muuta, joka huolehtisi hänestä ja rakasta 

häntä, Clare, etkö voi tehdä poikkeusta sydämessäsi hänen kohdallaan.” 

( Clare ) Kun Ezekiel oli rukoillut paljon, pääsin siihen pisteeseen, missä pystyin antamaan hänelle 

anteeksi ja antamaan asian olla. Silti odotin Herran viisautta, mitä tehdä asialle. Toistaiseksi jätän 

asian.”  

( Jeesus ) ”Kiitos, Clare. Se on oikea asia tehtäväksi. Sinä tulet näkemään irti päästämisen 

viisauden, Minä olen suojannut sinut ja Minä tulen jatkamaan suojaamistasi. Kiitos sinulle Minun 

Morsiameni. Minä tiedän, että sinuun koskee, Minä tiedän, että olet turhautunut, Minä tiedän, 

että nainen on käyttänyt ystävällisyyttäsi hyväkseen, mutta mikä on sielun hintalappu? Oikeana 

aikana tämä tilanne kääntyy toisinpäin ja hän tulee näkemään, mitä on tehnyt ja sitten Minä voin 

astua kuvioihin rakkauden ja anteeksiannon kanssa ja hän saattaa aivan hyvin antaa sydämensä 

Minulle. Ainakin sinä olet tehnyt kaiken, mitä Minä olen pyytänyt sinua tekemään. Minä en voisi 

pyytää enempää.”  

( Clare ) Oliko mitään muuta Herra?  

( Jeesus ) ”Etkö luule, että siinä oli aivan tarpeeksi?”  

( Clare ) Totuudellisesti, en. 



( Jeesus ) ”Te olette sodan partaalla. Minä tulin luoksesi tänä iltana asevoimien puvussa, koska 

juuri nyt, siinä Minä olen.”  

( Clare ) Sinä näytit aika vakavalta, Herra.”  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minulla on paljon Mielessäni, tämä on äärimmäisen kivun paikka Minulle. Oli 

mukavaa, kun lohdutit Minua. Minä tiedän, että asiat muuttuvat kireiksi ja äärimmäisiksi 

ympärillänne, Minä tarvitsen teidän kaikkien pitävän kiinni ja jatkavan rukouksiannemaailman 

puolesta ja tarjoavan uhrauksia, mitä te kestätte, paastouhrauksina tuodaksenne lisää sieluja 

Minun luokseni, ennen kuin tilanne tulee mahdottomaksi, se tarkoittaa, ennen kuin katumattomat 

sielut kuolevat sodassa.” 


