
1003. Jeesus sanoo… Tämä on Loppu!  

Teitä kohtaan tullaan hyökkäämään kolmella eri Tavalla… 

MARRASKUUN 18. 2022… JEESUS SANOO… TÄMÄ ON LOPPU! TEITÄ KOHTAAN TULLAAN 

HYÖKKÄÄMÄÄN KOLMELLA ERI TAVALLA 

Ote Jeesuksen Viestistä Sisar Claren kautta, Marraskuun 18. 2022. 

(Clare) Kiitos Sinulle, Herra, todellisen ja synnintuntoisen katumuksen hengestä. Menköön tämä 

henki syvälle sieluihimme… Amen. Herra, tämä on ihan liikaa, mutta mitä Sinulla on sanottavaa? 

Kiitos, että tanssit kanssani. Minä rakastin sitä. 

(Jeesus) ”Minä toivon, että he ottaisivat tämän vakavammin. Tämä ei ole vain uusi uhka. Tämä on 

loppu, tämä on se, mitä he halusivat, laittaa Amerikka pois tieltä, nyt he ovat saamassa sen.” 

”Se, mikä on tulossa, on kauheaa. Maahanne tullaan hyökkäämään kolmella eri tavalla… 

Biologisesti, ydinaseilla ja sotilaallisesti. Yhteydenpito järjestelmät tullaan myös sulkemaan. Ei 

helppoa aikaa. Ne, jotka ovat ilman Minua, tulevat kärsimään eniten. Minun ihmisilleni tulee 

olemaan enkelillistä suojelusta, mutta tottelevaisuus on pakko, että asioita ohjattaisiin. Lihan 

mukaan tehdyillä päätöksillä tulee olemaan tuhoisat seuraukset. Rukous ja erottelukyky täytyy 

tulla ennen muita toimia. Yksi pieni virhe voisi maksaa elämän. Minä en halua saada sitä 

kuulostamaan toivottomalta.” 

”Me olemme kasvokkain, sinä tarvitset tunteja rukousta, hyvittääksesi nämä tapahtumat. Tunteja, 

Rakastettu. Pyydän, ponnistele niiden kanssa.” 

(Clare) Entä musiikki? 

(Jeesus) ”Se voi odottaa, luota Minuun, se voi odottaa.” 

(Clare) Voisinko tehdä anteeksianto meditaation? 

(Jeesus) ”Rukouksen jälkeen. Kaikki rukouksen jälkeen. Minun ihmiseni, te ette tule säilymään 

hengissä, ellette laita rajoittamatonta rukousta elämäänne. Aamu, päivä ja yö ja syvä yörukous, 

kun mahdollista. Teidän kaikkien täytyy olla vahvistettuja rukouksella. Rukoilkaa Pyhää 

Armorukousta, olkaa määrätietoisia vastarinnan edessä, nyt on tosi kyseessä. Pyytäkää Pyhää 

Henkeä johtamaan teitä rukouksessa. Rukoilkaa sukulaistenne puolesta, jotka ovat suuressa 

vaarassa, kertokaa heille, mitä pystytte, kertokaa heille, että kutsuvat Minua tarpeensa hetkellä, 

uskoen, että Minä tulen pelastamaan heidät. Itse asiassa, tulee olemaan monia pelastuksia, 

enkeleitä tullaan nimittämään tietyille yksilöille, jotka tullaan kuljettamaan pois kaaoksesta.” 

”Älkää lakatko rukoilemasta niiden puolesta, joilla ei ole mitään muuta toivoa kuin Minä. Rukoilkaa 

myös pahimpien syntisten puolesta, että he tulevat tunnistamaan vierailunsa hetken.” 

(Clare) Herra, milloin on totuuden hetki? 

(Jeesus) ”Sinetöinti tulee tapahtumaan. Siispä totuuden hetki tulee olemaan lähellä, ennen tuota 

tapahtumaa. Tämä tulee antamaan ihmisille vaihtoehdon, haluavatko he palvella Minua vai eivät. 

Se tulee olemaan hyvin pian. Katumus on tullut hyvin, hyvin tarpeelliseksi. Olisi hyvä sinulle Minun 

Rakastettuni, tutkiskella itseäsi lähemmin ja pysyä puhtaana. Pyydän, pysy puhtaana. Ne, jotka 

toivovat olevansa puhtaita, mutta lankeavat heikkouteen, tulevat olemaan paremmassa paikassa 

kuin ne, jotka kieltäytyvät tästä mahdollisuuudesta.” 



”Tämä on paljon sinulle pohdittavaksi, rakas, siispä lopettakaamme tähän. Mutta tiedä, että Minä 

olen aivan rinnallasi, jatkuvasti. Eikö se ole hyödyllistä?” 

(Clare) Kyllä Herra, kiitos Sinulle niin kovin paljon. Tämä oli Hänen viestinsä loppu. Jumala 

siunatkoon teitä rakas Perhe, ja pysykäämme jatkuvan rukouksen ja katumuksen tilassa. 


