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12.10.2016 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle
Herra aloitti... ”Minun ihmiseni, jos vain tietäisitte, millaiseen taisteluun olette joutuneet, jos vain
tietäisitte. Minä en aio keskustella siitä, mitä on suunniteltu, mutta kerron tämän. Mitä tahansa
oletkaan kärsimässä, niin ei se vedävertoja sille, mitä voisit joutua kärsimään, jos Me emme laita
stoppia tälle.”
”Muistanette varmaan, kuinka Minä käänsin ohjusten lentoradat ympäri ja pelastin Jerusalemissa
kokonaisen naapuruston varmalta kuolemalta. No, se on vasta alkua. Minä tulen tekemään niin
paljon enemmän teidän uskollisuutenne johdosta. Se mitä on suunniteltu, on kauheaa. Se määrä,
minkä Isä estää tapahtumasta, kasvaa päivä päivältä tarjotessanne Minulle pienintäkin
uhraustanne. Tämä tarkoittaa uhrauksia ruoan tai mukavuuksien suhteen, mitä tahansa. Mitä
tahansa sellaista, joka aiheuttaa epämukavuutta, lisätyötä, viivästyksiä, kärsimyksiä tai
menetyksiä. Kaikki lasketaan pysäytettäessä pahojen ihmisten suunnitelmia tätä kansakuntaa ja
maailmaa kohtaan.”
”Tähän mennessä on tapahtunut monia ihmeitä, monia. Yksi sellainen oli oletettujen mellakoiden
laantuminen republikaanien puoluekokouksessa. Ja on ollut niin monia muitakin. Te et tiedä niistä,
koska ne ovat piilossa teiltä. Mutta voitte olla varmoja, että ne on vältetty teidän uhraustenne ja
Minun kanssani tehdyn yhteistyön ansiosta.”
”Samalla kun lähestymme vaaleja, tulee olemaan enemmän yrittämistä ja vaikeuksia. Pyydän,
älkää hylätkö Minua puutteeni hetkellä. Pyydän, seisokaa rinnallani ja suostukaa siihen, mitä Minä
sallin. Antakaa täysi suostumuksenne tiedostaen, että päätöksenne on kääntämässä maailman
suuntaa. Pysykää Minun rinnallani pahuutta vastaan. Pysykää pystyssä, älkääkä antako median
propagandan harhauttaa teitä.”
”Tehkää se, minkä tiedätte oikeaksi ja välttäkää kontaktia mediaan. Se on tuomittava viemäri
sylkien lietettä tämän kansakunnan päälle. Jos Minä olen sinulle läheinen, niin silloin tiedät, mikä
on oikein. Jos näin ei ole, tulet käyttäytymään hölmösti. Ymmärtämättä, mitä todella on pelissä
näissä vaaleissa.”
”Minä olen valmistellut sinua tätä aikaa varten. Minä olen valmistellut sinua ymmärtämään,
uhrautumaan, katumaan ja pitämään asemasi sen suhteen, mikä on oikein tälle maalle. Ja lopulta
koko maailmalle.”
”Pyydän, älä laiminlyö Pyhää Armonrukousta. Uhrauksiesi kanssa se siirtää vuoria. Minä uhrauduin
puolestasi, kansakuntasi puolesta ja koko maailman puolesta. Tämä rukous muistuttaa Minun
Isääni kaikesta siitä kärsimyksestä. Ja Hän kärsii yhä siitä näystä. Hänen sydämensä on niin herkkä
tätä rukousta kohtaan. Pyydän, käytä sitä.” (Löydät Pyhän Armonrukouksen viestin lopusta.)
”Ja muista Minun kasvoni, Minun silmäni, Minun hymyni sinulle. Kuinka paljon Minä rakastan
sinua enkä Minä salli sinun kärsivän enempää, kuin pystyt kestämään. Tuo mieleesi Minun kasvoni
tässä kuvauksessa ja tiedä, että Minun sydämeni on sinun ja Minä olen silti ohjaksissa.”
”Luota Minuun.”

