
949. Jeesus selittää… Saatanan Hallinnon Loppu Maapallolla…  

Satanistit, palatkaa takaisin Minun luokseni, sillä Minä rakastan teitä yhä!  

HUHTIKUUN 27. 2022… SAATANAN HALLINNON LOPPU MAAPALLOLLA… SATANISTIT, PALATKAA 

MINUN LUOKSENI, SILLÄ MINÄ RAKASTAN TEITÄ YHÄ! 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Huhtikuun 27. 2022 

(Clare) ’Herra, pyydän, auta meitä ymmärtämään, mitä on todella tapahtumassa näinä 

hämmentävinä aikoina… Amen. Jeesus, minä en ymmärrä, kuinka mustahattujen järjestö (Uusi 

Maailman Järjestys) voitaisiin asettaa käyttökuntoon, kun niin monet on teloitettu. Saattaisi 

näyttää, että monet, ellei kaikki heidän suunnitelmansa ovat vaarantuneet tai ovat epäonnistuneet 

kaikkien pidätyksien ja teloitusten vuoksi… oletettujen teloitusten joka tapauksessa. Pyydän, 

auttaisitko meitä ymmärtämään?’ Jeesus aloitti… 

(Jeesus) ”Monet ovat yhä elossa ja monia muita on harjaannutettu ottamaan muiden paikka. 

Joissakin tapauksissa, henki-sielu on laitettu uusiin ruumiisiin, niin ettei kukaan tunnistaisi heitä, 

tai jopa kloonatuissa ruumiissa, jotka suuresti muistuttavat alkuperäistä. Sinä olit oikeassa siitä, 

että vasen silmä oli mustunut. Henki-sielut, kun ne otetaan pois, jättävät vasemman silmän 

mustaksi. Siispä, heidät on siirretty muihin ruumiisiin. Tällä tavalla, he elävät edelleen luodakseen 

lisää pahaa. Tietenkin Saatana on kaiken tämän takana.  

(Clare) ’Entä Presidentti Trump?’  

(Jeesus) ”Hänen kätensä ovat sidotut monin tavoin. On niitä, joita hän ei ole voinut teloittaa, 

Obama on yksi heistä, ja niin kuin Minä kerroin sinulle aikaisemmin, hän (Obama) on Anti-Kristus.”  

”Rakastettu, se, mitä on kirjoitettu Pyhissä Kirjoituksissa, täytyy tapahtua, ja nyt on sen aika. Jos se 

ei tapahtuisi nyt, saattaisi vaatia toiset 2000 vuotta Nibirun paluun kanssa ja Minun Isäni Taivaassa 

ei voi sallia yhtään lisää tätä pahuutta.”  

”Oivallatko, että tämä on Saatanan pahan hallinnon päättäminen tällä Maapallolla? Tämä on 

hänen ja hänen demoniensa loppu. Atlantis ja muut sivilisaatiot eivät olleet etuoikeutettuja 

näkemään pahuuden loppua, mutta te olette. Te olette viimeinen sukupolvi näkemään nämä 

pimeimmät rikokset. Hänet tullaan sitomaan pian ja rankaisemaan. Tämän vuoksi tämä sukupolvi 

on niin kovin, kovin paha; hän on suuntautunut tuhoamaan ihmiskunnan ja tämän planeetan, 

koska hän tietää, että hänellä ei tule olemaan toista tilaisuutta, ja todella hän on tehnyt paljon 

peruuttamatonta vahinkoa, mutta Minä olen Jumala ja voin tehdä kaiken, mitä haluan tyhjän 

kanssa, ja niin Minä tulen ennallistamaan.”  

(Clare) ’Herra, ajattelin, että lopullinen taistelu olisi tuhannen vuoden hallinnon jälkeen?’  

(Jeesus) ”Pitää paikkansa, mutta tämä aika juuri nyt on lopun alku. Sinä tulet todistamaan hänen 

ehdottoman loppunsa Harmagedonin jälkeen, eikä (hän) ikinä, koskaan tule nousemaan 

uudelleen.”  

”Nyt on teistä kaikista kiinni rukoilla pelastamattomien puolesta, niin ettei heidän kohtalonsa ole 

sama kuin hänen. Ainoastaan teidän rukoustenne kautta tämä sukupolvi, jolle on opetettu 

virhettä, voidaan pelastaa. Se on hyvin paljon teidän käsissänne ja Minä olen värvännyt tuhansia 

taiteilijoita, muusikkoja ja opettajia tuomaan sadon sisään.”  

”Nämä ovat aikoja, joita jokainen on odottanut. Me olemme siirtymässä kohti ajan loppua. Pahan 

järkyttävät tavat tullaan paljastamaan kaikkien nähtäville. He, jotka ovat uskoneet Saatanan 



valheet, tulevat enemmän ja enemmän sokeiksi ja kaukaisiksi pelastuksensa toivosta. Katsohan 

Clare, heidät on vakuuteltu, että Kristityt ovat tietämättömiä, aivan niin kuin sinä olit, ennen kuin 

jätit New Agen. Ja vasta, kun näit ihmeitä ja tunsit Minun rakkauteni, sinä oivalsit, että sinua oli 

jymäytetty.”  

”Minulla on yhä paljon toivoa teitä Satanisteja kohtaan. Minä rakastan teitä yhä, itse asiassa, Minä 

rakastan teitä enemmän kuin koskaan ja Minä rukoilen jokaista teistä päivittäin, että te tulette 

näkemään totuuden. Minä kaipaan saada teidät Minun kanssani Taivaaseen ja todella, Minä 

kaipaan teitä. Siksi niin monet Kristityt ovat rukoilemassa noitapiirien loppua. He ovat tunteneet 

Minun kipuni ja Minun rakkauteni teitä kohtaan ja he tekevät päivittäisiä uhrauksia teidän 

puolestanne, niin että te pelastuisitte. Teidän mestarinne on varannut teille raaimmat kauhut ja 

koko Minun Sydämelläni Minä rukoilen, että te tulette heräämään ja näkemään, ettei mitään 

hyvää voi tulla Saatanalta ja mikä tahansa sopimus, minkä teette hänen kanssaan, tulee 

päättymään teidän tragediaanne.”  

”Vihan, mustasukkaisuuden, katkeruuden ja voiman ajamina elämistänne on tullut ruma, 

sotkeutunut sotku, jossa Saatanalla on käskyvalta, siis siihen asti, kun te kiellätte hänet ja kutsutte 

Minua pelastamaan teidät. Ei hiustakaan päästänne tulla vahingoittamaan, jos te kutsutte Minua. 

Te ette voi tehdä tätä yksin: teillä täytyy olla Minut, varmistaaksenne turvallisuutenne.”  

”Mutta enemmän kuin mitään muuta, Minä haluan teidän kutsuvan Minua rakkauden vuoksi. 

Tämä on teidän varma lippunne pois tästä pahasta liitosta, parantumisenne, varustamisenne ja 

aseistamisenne elämään elämää, jota olette aina halunneet elää. Kutsukaa Minua, koska Minä 

rakastan teitä.” 


