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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Helmikuuta, 2016. 

( Clare ) Kaikkivaltiaan Jumalan siunaus olkoon kanssamme tänään. Hänen suojeluksensa, Hänen 
siunauksensa, Hänen suloinen läsnäolonsa. Tulin rukoukseen tänään ja sanoin… ”Tässä olen, Herra.”  

Ja Hän sanoi… ”Minä olen ikuisesti tässä. Ikuisesti armollisena, ikuisesti valmiina puhumaan teille, 
Minun lapseni; Minun Morsiamilleni, jopa niille, jotka vihaavat Minua. Heidän vihansa on ilman 
mitään syytä. Se perustuu valheisiin ja väärinkäsitykseen, vieraantumiseen ja etääntymiseen 
maailman arvojen kautta – ne lupaavat onnellisuutta, mutta EIVÄT KOSKAAN anna sitä.”   

”He lupaavat paikkaa Helvetissä, korkeaa arvonantoa, valtaa ja kunniaa. Mutta Helvetissä ei ole 
arvonantoa, vain vihaa; ei valtaa, vain kyvyttömyyttä paeta kidutetuksi tulemisesta, alamaisuutta ja 
epäsuosiota. Helvetissä ei ole kunniaa, Minun lapseni – siellä on vain epäsuosiota ja riistämistä. 
Helvetissä ei ole valtakuntaa hallittavaksi; nämä ovat kaikki vain tyhjiä lupauksia. Siellä on vain 
päättymätöntä epäsuosiota ja kipua. Polttavaa kipua, kipua, kun madot syövät, rikkonaisia luita, jotka 
kasvavat takaisin vain rikkoutuakseen jälleen ja jälleen, koko ikuisuuden.”  

”Ei ole vielä liian myöhäistä teille. Tulkaa Minun luokseni ja Minä en vain pelasta teitä tästä ikuisesta 
rangaistuksesta, Minä tulen suojelemaan teitä teidän kavereiltanne ja niiltä demoneilta, joiden kanssa 
te olette kaveeranneet, toteuttaaksenne pahat juonenne.”  

”Ymmärrättekö? Voimat, joita te olette havainnoineet, eivät todista Totuudesta. Ne toki ovat voimia – 
mutta eivät ikuisia voimia. Ei, heidän voimansa loppuvat, kun heidät upotetaan Tulijärveen. Ei ole 
mitään kunniakasta, kun katsoo, kun ihonne palaa ja muuttuu mustaksi ja kuoriutuu pois tulissa… vain 
kasvaakseen takaisin uudelleen ja palaakseen uudelleen ja taas uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. 
Te uskotte näihin demoneihin, koska te olette nähneet heidän voimansa, mutta te olette myös 
nähneet heidän rajoituksensa. Asiat, joita he sanoivat, että he voisivat tehdä, ei koskaan tapahtunut.”  

”Älkää tulko jymäytetyiksi tällä väärän turvallisuuden tunteella ja tyhjillä lupauksilla siitä, että myös te 
tulette hallitsemaan.”  

”Kun te kuolette, nimetyt demonit raahaavat teidät alas Helvetin kuoppaan ja he kiduttavat teitä 
tulella, miekalla ja nuijalla, lukittuina selliin, täysin eristettyinä heistä, joita teidän luvattiin hallitsevan. 
He tulevat repimään palasia ruumiinne lihasta hampaillaan ja nauramaan teidän raastavalle 
kivullenne. Ruumiinne tulee tuntemaan janoa, mutta teille ei tulla antamaan juomaa. Keuhkonne 
tulevat huohottamaan, mutta teille ei tulla antamaan ilmaa. Vain mätänevän lihan lemu tulee 
pitämään teidät elossa, teidän seuraavaan kidutuskierrokseenne asti.” 

 ”Kuulostaako tämä ällöttävälle teistä? Todella se on ällöttävää, mutta ei sen ole kivun veroista, kun 
tulee petetyksi ja rajoitetuksi tähän paikkaan ikuisuudeksi, sillä aikaa, kun kristityt, joita te vihasitte, 
tullaan ruokkimaan maidolla ja hunajalla, he elävät kartanoissa ja heillä on kaikkea sitä, mitä he 
koskaan toivoivat tai uneksivat saavansa.”  

Ymmärrättekö te? Teitä on petetty kauheasti. Kuitenkin on vielä aikaa kääntyä, kun vielä olette elossa. 
Tulkaa Minun luokseni ja kaikki tullaan anteeksi antamaan. Uusi elämä tulee olemaan teidän ja Minä 
tulen suojelemaan teitä teidän vastustajiltanne, koska te tulette olemaan Minun.”  

( Clare ) Ja siinä vaiheessa sanoin… ”Oi, Herra, tämä on aivan liian ällöttävää.”  



( Jeesus ) ”Se tarvitsi tulla sanotuksi, Clare. Kuuntelemassa on heitä, jotka ovat nielaisseet tämän 
valheen ja Minä olen yrittänyt tavoittaa heitä, ennen kuin on lian myöhäistä. He eivät ole kokeneet 
rakkautta. He eivät ole kokeneet rauhaa. He ovat alinomaa peloissaan siitä, että kenellä on enemmän 
voimaa ja ketkä voivat yhä vahingoittaa heitä. Ja heidän mieltensä pohjalla on tämä ajatus… ”Entä jos 
Jumala ON todellinen ja näkee kaiken, mitä minä teen?”  

”No niin, Minä voin vastata siihen teille. MINÄ OLEN todellinen ja Minä olen nähnyt, mutta Minä 
kärsin kauheimmat kidutukset Ristillä lunastaakseni teidät tästä hulluudesta, missä te elätte. Joillekin 
teistä on luvattu rahaa ja mainetta. Jotkut teistä ovat vaatineet rahaa ja mainetta, mutta te olette 
surkeita sisällänne. Miksi on niin? Koska raha, maine, naiset – mikään näistä asioista ei kata 
tarvettanne olla rakastettu ja tarvettanne tuntea Minut.”  

”Minä loin paikan sisällenne, joka on päällystetty synnin murskalla. Minä loin sen paikan, niin että te 
voisitte jonakin päivänä täyttää sen Minun rakkaudellani, Minun huolenpidollani, Minun lahjoillani ja 
Minun ohjauksellani. Te ette ole kokeneet rakkautta, joten teillä ei ole aavistustakaan, kuinka se 
tyydyttää sen salaisen paikan teissä. No niin, Minä olen tässä kertomassa teille, että Minun 
Sydämessäni on paikka teitä varten. Te olette Minun Luomakuntani mestariteoksia, eläen viemärissä – 
ja Minä olen tulossa hakemaan teidät ja ennallistamaan teidät teidän arvokkuuteenne ja rakkauteen, 
jota te haluatte.”  

”Teidän ei tarvitse elää tällä tavalla enää. Tulkaa Minun luokseni ja Minä tulen kylvettämään teidät 
Minun Veressäni ja tekemään teidän mustat sielunne yhtä valkeiksi ja puhtaiksi kuin lumi. Tulkaa 
Minun luokseni. Älkää pelätkö, Minä tulen suojaamaan teitä. Tulkaa Minun luokseni.”   

( Clare ) Se oli Herran Viestin Loppu. Ja minä haluan lisätä tähän jotakin. Te voitte katsoa 
kuolemanraja kokemuksia internetistä ja te voitte kuunnella ihmisten eläviä todistuksia, ketkä ovat 
menneet Helvettiin ja tulleet takaisin. Ja millaisia heidän kokemuksensa olivat. Niissä on paljon 
todistusaineistoa, tosiasioihin perustuvaa todistusta Helvetin ja Taivaan erosta.  

Älkää uskoko minun sanaani siitä – katsokaa se itse. Mutta erityisesti jotakuta, kuten John Ramirezia, 
hänen todistustaan. Hän oli ex-Saatanan Palvoja ja hänet oli määrätty, itse asiassa hän määräsi valtoja 
New Yorkiin, hän oli niin ylhäällä Satanismin hierarkiassa. Joka yö, Saatana ilmestyi hänelle ja ohjeisti 
häntä. Siispä, te saatatte haluta kuunnella hänen todistuksensa, eikä ottaa minun sanaani siitä. 


