14. Jeesus sanoo… Te halusitte Saatanan Hallintokautta… Tässä se on
RHEMA-VIESTI 12.5.2020. TE HALUSITTE SAATANAN HALLINTOKAUTTA… TÄSSÄ SE ON
Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 13. Joulukuuta, 2014.
( Clare ) Tämä viesti on tavallisesta poikkeavaa minulle. Se on hyvin vaikea viesti. Tänä iltana olin
Herran kanssa ja musiikki soi. Huomasin, että kyyneleet valuivat Herran silmistä. Käänsin musiikin
pois päältä istuakseni Hänen kanssaan ja Hän aloitti…
( Jeesus ) ”Helvetti Maapallolla. Kirjaimellisesti Helvetti Maapallolla. Hädin tuskin uskottava,
enemmän kuin mikään Hollywoodin kauhufilmi voisi uneksia tai keksiä. Kukaan ei tiedä tulevan
vakavuutta; niin monia on jäänyt tien varrelle.”
( Clare ) Aion lisätä tähän väliin hetkisen. Kun Hän sanoi sen, näin miehen kävelevän jalkakäytävää
pitkin keskellä kaupunkia, rakennuksesta pilvenpiirtäjään. Hän oli liikemies. Hänet oli heitetty alas
maahan ja hän oli pökerryksissä. Hän katsoi ylös ja nojasi tähän betoniseinään. Ilme hänen
silmissäänoli kuin olisi melkein ollut poissaoleva ja hämmentynyt. Vain ulkona, kuin hänellä ei olisi
ollut ajatustakaan, ei hajuakaan, mitä oli tapahtunut ja kuinka se kaikki tuli alas.
( Jeesus ) ”Niin monia viattomia, sokeita, rampoja ja vailla johtolankaa… ymmällään.
Oppimislaitokset ovat tunnettuja, että ne pitävät heidät tyhminä ja ohjelmoituina, olemaan tyhjiä
ja typeriä, sille mitä on käymässä ilmi. Oi, Clare, pyydän, kerro heille Minun puolestani… Tätä Minä
en halunnut Minun lapsilleni Maapallolla. Tätä Minä en halunnut. Tätä Minä en suunnitellut, en
ollenkaan. Ei, Minä suunnittelin paratiisin Minun ihmisilleni, Minun lapsilleni, kirjaimellisen
Paratiisin. Minun täytyi antaa valta vapaalle tahdolle, koska vapaa tahto sisältää seurauksia ja
kaikkien täytyy oppia seurausten kautta kutsumaan Minua ja valitsemaan Minut yli sukupolvensa
oppimislaitosten ja pop-kulttuurin.”
”Heidän täytyy mennä syvemmälle. Minä olen kutsunut heitä syvemmälle ja syvemmälle. Syvälle
heihin Minä olen istuttanut Minun Sanani. Syvälle heidän omaantuntoonsa, Minä jätin Minun
rakkauteni ja varoitukseni kutsukorttini. He ovat kulkeneet kuulostelematta, kulttuurinne
kimalluksen syrjäyttäminä.”
”Elävät tulevat kadehtimaan kuolleita, mutta (RFID) siru ei salli heidän kuolla. Sirussa on
teknologiaa, joka pitää ihmiset hengissä. He tulevat etsimään kuolemaa, mutta se tulee
välttämään heitä.”
( Clare ) Keskeytin Hänet siinä vaiheessa ja sanoin… ymmärrän, mutta eivätkö he vain voisi hypätä
sillalta?
( Jeesus ) ”Voisivatko he? Ei, kun mielenhallinta kontrolli on päällä. Sinulla ei ole aavistustakaan
siitä, mitä on tulossa tai mitä on Saatanan toimesta toteutettu, aiheuttamaan kuvaamatonta
kärsimystä ihmiskunnalle; niille, jotka Minä loin omaksi kuvakseni, niille, joita Minä rakastan
Elämälläni. Hän ei voi tuhota Minua, mutta Hän voi vahingoittaa Minua laittamalla ihmisen
kärsimään. Kuvaamattomia kauheuksia… kuitenkin Minun armoni tulee saamaan riemuvoiton,
Clare. Kuitenkin Minun armoni sieppaa sielut ruumistansa, jotka Minua kutsuvat.”
( Clare ) Mutta Herra, minä luulin, että ei ole enää lunastusta, kun on ottanut sirun?
( Jeesus ) ”Se on, mitä on kirjoitettu, mutta eikö Minulla saisi olla armoa? Liian myöhäistä heille.
Liian myöhäistä heille, mutta kuolema tulee todella olemaan helpotus ja Minä tulen erottamaan

sielun ruumiista. Minä tulen armollisesti poistamaan sielun, hengen ja pois tämän pahan Saatanan
palvojien sukupolven otteesta.”
( Clare ) Herra, mitä minun pitäisi tästä kaikesta ajatella? Tämä on niin tavallisesta poikkeavaa
viestiksi.
( Jeesus ) ”Ota se vain hyvin vakavasti. Hyvin, hyvin, hyvin vakavasti. Elävät tulevat kadehtimaan
kuolleita. Se, minkä tämä paha ja ilkeä sukupolvi on nielaissut, on täysi valhe. Se mitä heille on
myyty, on pelkkää petosta. Se, mikä on tuleva heidän päällensä, ei muistuta yhtään todellisuutta.
He eivät oivalla, että Saatana käyttää heitä heidän omaksi tuhokseen. On niin sopivaa, että
ahneuksissaan heidän tulisi myös menehtyä ruttoihin ja kulkutauteihin, joita he ovat synnyttäneet
Maapallolle. On sopivaa, että nestemäinen tuli nielaisisi heidät heidän kukoistavissa ja ylellisissä
maanalaisissa kaupungeissaan. Se on niin sopivaa.”
”Kuitenkaan Minä en tuonut ihmistä Maapallolle tällaisia aikoja varten. En koskaan, en koskaan
suunnitellut tällaista lohduttomuutta, mutta röyhkeytensä ja kapinansa vuoksi heidät on annettu
valheitten isälle – ja hän on tehnyt työnsä hyvin. He odottavat Uljasta Uutta
Maailmaa,superälykästä, supereleganttia elämistä. Pikemminkin he tulevat kuolemaan tulisiin
hautoihinsa, monien pettäjien kera. Ymmärrättekö te? Kun Minä palaan, vallitsee täysi kaaos? On
olemassa luonnon hirviöitä, epäsikiöitä, jotka pitää tappaa, että turvattaisiin Maapallo.”
( Clare ) Mutta Herra, entä kolmen päivän pimeys Koettelemusten ajan lopulla ja tuli, joka tulee
puhdistamaan Maapallon.
( Jeesus ) ”Kyllä, Minä todella tulen puhdistamaan tulella, mutta eivät kaikki kuole. On niitä, jotka
tulevat ylös kuopista; sieluttomia luonnon hirviöitä, epäsikiöitä, jotka täytyy tuhota. Demonit
tullaan sitomaan, mutta ne, mitä he ovat luoneet keinoälyllä ja ruumiin osilla – ihmisen ja eläimen
sekoituksia – ne tulevat silti kävelemään Maapallolla ja ne pitää hävittää. Oikeutettua sanoa, että
maailma tulee olemaan autiomaa. Ja kyllä, Minä tulen elvyttämään sen. Mutta tulee olemaan
paljon työtä tehtävänä.”
”Se, minkä puolesta Minä itken, ovat lukuisten kärsimykset, he eivät kuunnelleet. He valitsivat
kääntää selkänsä ja he tukkivat korvansa, sillä heille oli epämukavaa pysäyttää elämänsä,
kuullakseen Minun viestini. He eivät käänny Minun puoleeni ennen joukkotuhoa ja liian myöhään
pelastuakseen tulelta ja Isän vihalta. He eivät tule kääntymään Jumalan puoleen
oikeudenmukaisuudesta, vaan itsekkäästä kunnianhimosta tulla päästetyksi pahasta – ja kuitenkin
pahasta päästäminen tulee karkaamaan heiltä.”
”Minä haluan sinun sanovan, että tämä ei koskaan ollut Minun suunnitelmani ihmiskunnalle. Minä
loin Puutarhan Minun pojilleni ja tyttärilleni. En koskaan uneksinut siitä, mitä on tuleva. Kaiken
tämän ovat Saatana ja hänen käskyläisensä toteuttaneet. Yritä ymmärtää – tämä ei ollut Minun
suunnitelmani. Katsohan, liian moni hylkää pahan Minuun, koska he eivät halua ottaa vastuuta
omasta häviöstään. He haluavat nähdä koko Luomakunnan kääntyvän Minua vastaan, jos se olisi
mahdollista – mitä se ei ole.”
”Tämän elävän sukupolven tarvitsee tietää, että Minä en koskaan tarkoittanut tätä ihmiselle ja
tämä ei ole Minun suunnitelmani; se on Saatanan. Te voitte valita syyttää siitä Minua, mutta
tetulette huomaamaan – Minä en koskaan suunnitellut tätä. Te, Ihmiskunta, menitte pahan
puolelle ja paha toi tämän esiin, en Minä. Kuitenkin Ihminen nostaa nyrkkinsä taivaalle ja kiroaa
Minua siitä, mitä he ovat tehneet Maapallolle, mutta olkoon kirjoitettuna… Minä en ollut se, joka
tuhosi Maapallon. Se olitte te, Ihmiskunta.”

( Clare ) Mutta Herra, Sinä vuodatat maljat. (Ilmestyskirja 16)
( Jeesus ) ”Ja maljoissa ei olisi mitään vuodatettavaa, jos Saatana ei olisi toteuttanut sitä. Te
halusitte Saatanan Hallintokauden Maapallolle ja tässä se on.”

