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Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, Maaliskuun 30. 2022. 

(Clare) Anna meille anteeksi, Jumala, kun Sinä puhdistat maan ja pelastat meidät Sinun 

tuomioltasi. Me pyydämme Sinun armoasi ja Sinun rakkauttasi voimistamaan meitä näinä 

koettelemusten aikoina… Amen. 

(Jeesus) ”Minun ihmiseni, Minä en halua teidän pysyvän pimennossa siitä, ketä pahat kaverit ovat 

ja ketä hyvät kaverit ovat tässä Venäjän/Ukrainan sodassa. Se, mitä Minä haluan teidän tekevän, 

on laittaa sivuun ennakkoluulonne ja tuomionne molempia osapuolia kohtaan, erityisesti 

Venäjää.”  

”Muistatteko Vanhassa Testamentissa, kun Minä lähetin Nebukadnessarin tuhoamaan temppelin 

Jerusalemissa ja riistämään siltä kaikki rikkaudet ja kansan? Tämä oli vieras kansakunta, joka oli 

syvällä epäjumalan palvonnassa, ja jotka eivät tiennet mitään Minun teistäni. Minun ihmiseni 

olivat kapinoineet vakavasti Minua vastaan noituudella, saatanallisilla lapsiuhrauksilla ja 

kaikenlaisella saastalla, jopa itse temppelin salaisissa kammioissa.”  

”Tulisiko Minun sallia sellaisen pahuuden jatkua ja kukoistaa, vai tulisiko Minun lopettaa se? 

Monet ovat arvostelleet Minua Minun armeijoitteni lähettämisestä täydellisesti tuhoamaan 

jokaisen elävän asian Jerikossa ja monista muista pakoteistä pienempiin kaupunkeihin. 

Ajatteletteko te todella, että Minä nautin sen tekemisestä tai että Minä tein sen kostoksi tai 

tarjotakseni Israelilaisille aarteita? (Voitte lukea tästä Joosuan Kirjasta, 6).”  

”Jos tietäisitte tapainturmeluksen tason, mitä kaupunki harjoitti, uhraten vauvojaan Saatanalle, 

harjoittaen noituutta ja lukuisia muita ennustelemisen syntejä ja irstautta - te ette kyseenalaistaisi 

Minun motiivejani.” 

(Jackie) Te voitte lukea Herran Säännöistä, koskien näitä asioita Kolmannesta Mooseksen Kirjasta, 

18.  

(Jeesus) ”Siispä kun he noudattivat Minun sääntöjäni, he pysyivät terveinä, heidän maatilansa 

kukoistivat ja he valloittivat vihollisiaan. Mutta kun he alkoivat toimimaan kuin Kaanaalaiset, 

polttaen vauvojaan vaskikattiloissa, pitäen orgioita, riisuen lastenlapsiaan, nykyaikaisen insestin 

kaltaista – sadot epäonnistuivat, kuivuutta, rutto ja sodat tuhosivat ihmiset ja heidän lapsensa. He 

kutsuivat demonit elämiinsä ja tahrasivat lapsensa, eläimensä ja toinen toisensa.”  

”Minä en halunnut Minun ihmisteni seuraavan heidän käytäntöjään, siispä heidät piti siirtää pois 

maasta. Moraalittomuus ja turmeltuneisuus oli avoin ovi demoniselle saastutukselle. Ja nyt 

maailma on kohtaamassa monia kansakuntia, jotka harjoittavat Satanismia suljettujen ovien 

takana. Tätä ei ole paljastettu tavalliselle yleisölle, niinpä he eivät ymmärrä kaikki motiiveja tämän 

sodan takana.”   

”Minun ihmiseni, teidän medianne on valehdellut teille, ja medialle on maksettu, että se saa hyvän 

näyttämään pahalle ja todella pahan näyttämään kuin sankareilta. Teidän täytyy mennä 

syvemmälle ymmärryksessänne ja tiedossanne siitä, mitä nämä valitut virkailijat todella edustavat. 

Natsismin tukahduttaminen ja nousu on erehtymättömän pahaa ja sillä on juurensa Baalin 

ylistyksessä muinaisista ajoista alkaen.” 


