
640. KÄÄNNÄN JÄRJESTELMÄN YLÖSALAISIN…  

OIKEUDENMUKAISUUDEN PÄIVÄT OVAT TÄÄLLÄ 

Jeesus sanoo… Oikeudenmukaisuuden päivät ovat täällä… Käännän järjestelmän ylösalaisin. 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Heinäkuuta, 2018 

Clare aloitti… Kiitos, Herra, ihanista sanoista, että tulevaisuus kangastaa edessä ja että olemme 

ylös nostamassa, elvyttämässä tätä kansakuntaa! Pyydän, anna minulle armoa jatkaa intohimoista 

rukoilemista tämän kansakunnan puolesta. Ja, että tiedostamme, että olet kuullut itkumme. 

Amen. 

Rakas Perheemme, meitä tarvitaan polvillamme juuri nyt. Herra kärsii hirveitä tuskia maailman 

tilanteen vuoksi. Ja haluan sanoa, että Meidän Uhri Sielu Välittäjämme ovat antaneet meille 

palautetta Syyrian ja Israelin kriisistä. Ja se kaikki liittyy ( Yhdysvaltojen ) Maanalaiseen 

Hallitukseen (  Deep State  ). Kaikki on sidoksissa toisiinsa. 

Niinpä, tämän loppuun laitan sanasen, joka lasketaan Rukoilevien Lääkintähenkilöiden ansioksi. 

Tämän haluan jakaa kanssanne, koska se on suunnaton toivon pilkahdus. Mutta haluan myös 

sanoa tämän, Maamme. Kansakuntamme ja se mitä Lähi-Idässä tapahtuu, kaikki se on sidoksissa 

toisiinsa. Koska niin monia voimavaroja viedään maastamme ja siitä maasta. Asiat, jotka tulevat 

esiin, ovat niin myrkyllisiä Maapallolle ja kaikille kansakunnille. Eikä niitä voida erotella. Niiden 

välillä on vahva yhteys. 

Kuten kerron viestissäni, jonka jaan kanssanne hetken päästä, pahan juuret tullaan paljastamaan. 

Syyrian presidentti Assad EI ole ongelma. Ja sanon näin siksi, koska Ezekiel yhä näkee hänet 

tuolissa jalat sidottuina, suukapula suussa. Eikä hän voi tehdä mitään. 

Pikemminkin oman CIA:mme ja Maanalaisen Hallituksen ( Deep State ) kierot jäsenet ovat 

kaasuttaneet viattomia uhreja, myrkyttäen miehiä, naisia ja lapsia. Meidän oma maanalainen 

hallituksemme, joka on myynyt itsensä Uudelle Maailman Järjestykselle ( NWO= New Word Order 

), ja he ovat kaasuttaneet viattomia ihmisiä. Ja he ovat tahallaan lietsoneet sotaa Israelin, 

Yhdysvaltojen ja Syyrian välille. 

Tämä on erittäin ratkaiseva hetki maailmassa. Jokainen Välittäjä, jonka tunnen, käy läpi erittäin 

vaikeita olosuhteita tarjotakseen Isälle uhrilahjoja paastoamalla maailman puolesta. Simonin Risti, 

toisten puolesta tekeminen, on juuri nyt ERITTÄIN RASKAS. Eli jos koet suuria hankaluuksia, siinä 

on syy. Mutta kerron teille, että tunnelin päässä näkyy valoa. Joten sinnittele! 

Katsokaahan, Herra haravoi Maapalloa etsien sydämiä, jotka ovat täydellisiä Hänelle. Ja minun 

täytyy kertoa teille, Sydänasukkaat, että minä en ole yksi niistä… On tiettyjä paikkoja, minne minä 

en halua mennä. Paljolla työllä Hän pystyisi saamaan minut lähtemään sellaiseen paikkaan, mutta 

miksi Hänen pitäisi? Kun Hänellä on muita ihmisiä, jotka haluavat antaa kaikkensa? 

Kuten Ezekiel, esimerkiksi. On olemassa sieluja, jotka ovat halukkaita luopumaan elämästään 

tavoittaakseen Hänet. Ja haluan olla yksi heistä. Joten voitte rukoilla, että olisin heidän joukossaan. 

Sieluja, jotka rakastavat Häntä olemustensa syvyyksistä asti ja ovat valmiita sanomaan ” Kyllä ” 

kaikelle, nähdäkseen Hänen tahtonsa toteutuvan. 

Mistä pääsenkin itse asiaan… Meidän täytyy rukoilla todella intohimoisesti maailman puolesta 

näinä aikoina. Sillä kunkin kansakunnan johtajat läpikäyvät ennennäkemättömiä koettelemuksia, 

joista vain Jumalan Armolla voidaan saada jotain hyvää aikaiseksi. 



Kaikki todisteet, että voidaan syyttää kansakuntamme ja maailman petoksista niitä, jotka ovat 

niistä vastuussa! Se on nyt Presidentin käsissä. Mutta mitä paineita nämä laittavatkaan Presidentti 

Trumpia vastaan, ettei hän toimisi heitä vastaan? Sitä en tiedä. Mutta tiedän, että Jumala on 

suurempi kuin mitkään niistä paineista. Hän tarvitsee rukouksiamme kipeästi. Monien elämät ovat 

vaakalaudalla, sydänasukkaat. 

Herran sydän on repeytynyt kahtia tässä selkkauksessa. Hän tarvitsee Morsiamiensa rukousten 

lohdutusta. Ja niin monet viattomat ovat vaarassa tulla tapetuiksi, kun presidentti aloitti 

pidättämään pettureita. Ja tästä huolimatta meitä kutsutaan rukoilemaan näiden pahan 

arkkitehtien pelastuksen puolesta. 

New Yorkissa meillä on ystävä, joka on melkein luovuttanut puhumasta kenellekään 

herätelläkseen heitä huomaamaan, että mitä tosiasiassa on meneillään. Ihmiset katsovat häntä 

kuin sekopäätä, joka on ”salaliitto-teorian” puolella, taas ” joku outo, jolla on ongelmia. ” 

He ovat unohtaneet Holokaustin ja jopa nielaisseet väitteen, ettei sellaista koskaan ollutkaan. 

Voitko uskoa sitä ??! ( Heille ) Se kaikki oli valhetta ja sepittelyä, jopa siihen pisteeseen asti, että 

monet juutalaiset Jumalan ylistäjät eivät lue Pyhiä kirjoituksia Mooseksen Lakia pidemmälle. Sen 

takia, miten synagoogat on järjestetty. Pahan toinen osa-alue juutalaisen kirkon edistysmielisessä 

suuntauksessa. 

He eivät lue Danielin kirjaa tai Hesekielin kirjaa tai Jesajan kirjaa, joten heillä ei ole hajuakaan, mitä 

lopun aikoina tulee tapahtumaan. Tämän suunnittelivat tahallaan vapaamieliset juutalaiset 

uskonpuhdistajat, jotka laativat Uuden Maailman Hallinnon pohjatyöt. Valtavirta media esitti sen 

hyvänä asiana ihmisten mieliä hallitakseen. Koska juutalaiset olivat tietämättömiä omien kirjojensa 

ennustuksista. 

Kuinka syvälle ja kuinka hyvin nämä pahan pohjatyöt onkaan tehty! Eikä näin ole vain täällä 

Amerikassa, se on näin ympäri maailmaa. 

Niinpä, kaikki ” New Age”- suuntauksen uudenaikaiset opetukset perustuvat heidän ajatuksiin, 

ettei Saatanaa ole olemassakaan. Ja ettei Helvettiä ja paholaisiakaan ole olemassa. Täsmälleen 

samoja opinkappaleita opettaa Satanistinen Kirkko, ja maallinen humanismi opettaa täsmälleen 

samat yksityiskohdat? Eikö olekin mielenkiintoista? Voitte etsiä internetistä, kaverit, ja katsoa sen. 

Mitä Saatanan Kirkko uskoo. He käyvät läpi joka kohdan. Tarkoitan, että se on selvästi kirjoitettu ja 

kuitenkin he täysin uskovat ja palvovat paholaista. Tällaiset ”kasvot” he esittävät kirkostaan. 

Kerron tämän kaiken teille, koska meidät on tänä hetkenä kutsuttu uhraamaan kaiken, minkä 

voimme, että Totuus voittaisi valheet ja saamaan tämä kansakunta takaisin suoralle tielle, joka 

miellyttää Jumalaa. 

Katsohan, media tuuditti saksalaiset uneen ja nukutti heidän selvän järkensä, etteivät he epäilisi 

pahoja tekoja. Kun asia viimein paljastui, oli liian myöhäistä. Hitlerin hallinto oli täysin vakiintunut. 

Ja samalla tavalla valtavirta media piilottelee meiltä kaiken pahuuden, aivan silmiemme edessä. 

Media silppuaa perustuslakimme toisilla laeilla, jotka pannaan toimeen tietämättämme, Amerikan 

hajottamisen aikaa varten. Ja sitä on juonittu pitkän aikaa. 

Mutta jos esittelet tosiasiat, he KIELTÄYTYVÄT näkemästä ja sivuuttavat meidät taas sellaisina 

”salaliitto teorian kannattajina”. Kuitenkin he lukevat pörssitietoja päivittäin ja näkevät 

kansakunnan kasvun sen jälkeen, kun Trump astui virkaan. Mutta heille ei näytä juolahtavan 

mieleen, että kaikki mitä hän paljastaa, on todellista ja uhkaa heidän omia elämiään. 



Jeesus, mitä kerrottavaa Sinulla on meille? 

Jeesus aloitti… ” Minun Sydämeni Ihmiset, Rakkaat Sydänasukkaat, Minun Sydämeni on revennyt 

kahtia tämän hetken jännitteiden vuoksi. Viattomia kidutetaan ja surmat jatkuvassa lapsikaupassa, 

sotaan kiihottaminen, viattomien kaasutus, valheellisiin ja virheellisiin tietoihin perustuvat 

yllytykset mellakointiin. Ja lista jatkuu ja jatkuu. Ne jotka tietävät totuuden, heitä pilkataan ja 

väheksytään. ” 

” Kuitenkin Amerikka on heräämässä. Rukouksenne eivät ole turhat. Valtavirta media menettää 

vaikutusvaltaansa ja uskottavuuttaan älykkäiden ihmisten keskuudessa. Ja he jotka ovat juuttuneet 

maailmaan, alkavat kuunnella. ” 

” Tapahtumat, joita muutamille seuraaville kuukausille olen suunnitellut, tuovat kriisin toisensa 

perään. Mutta niissä ei ole mitään mistä te ja Minä emme selviäisi yhdessä. Älkää pelätkö 

elämienne, säästöjenne tai minkään muunkaan puolesta. Tietäkää, että käteni on näiden 

muutosten takana. Käännän järjestyksen ylösalaisin ja ravistelen rappeutuneisuuden, korruption 

valoon kaikkien nähtäville ja sitä ei voida enää kieltää. ” 

” Olen täysin ohjaksissa ja teidän turvallisuutenne on Minun käsissäni. Tulette näkemään 

myllerrystä Oikeusjärjestelmässä ja kongressissa ja senaatissa, myös paikallishallinnossa. Sillä 

leikkaan irti korruptoituneen verkoston kuristusotteen, joka ulottuu jopa Helvetin syövereihin asti. 

Leikkaan sen irti ja vapautan viattomat. ”  

” Tietäkää, Minun Ihmiseni, että koko Taivas jakaa surunne ja sydänmurheenne tämän maailman 

vuoksi. Kaikki tukevat Isää ja Minua. Kaikki valmistautuvat eri tehtäviin maapallolla. Sillä laitan 

Minun enkelini oikeuslaitoksenne elintärkeille alueille, huolehtimaan, että mätämunat kaivetaan 

esille. Huolehtimaan, että Oikeuden portit, ei Suosituimmuuden portit, heilahtavat auki Minun 

Ihmisistäni pienimmille. ” 

” On totta, pienimpien nyyhkytykset ovat hukkuneet Minun nyyhkytyksiini. Ja siksi olen kutsunut 

Morsiameni rinnalleni. Ei vain taisteluun Maapallolla, vaan myös lohduttamaan Minua syvässä 

kivussani. ” 

” Niinpä, nyt on tullut toiminnan aika. Ryhtyä Kirkkoni kanssa hengelliseen sotaan, kun poistan 

korruptoituneet jäsenet ja korvaan heidät Minun omilla valinnoillani. ” 

” Seisokaa Presidenttinne takana ja pitäkää huoli, että tuette häntä äänestyksissänne. Älkää 

välittäkö siitä, että hänen puolueessaan on korruptoituneita. Jos äänestätte hänen puolueensa 

virkoihinsa, tulette näkemään, että heidät vaihdetaan oikeudenmukaisiin. Jos kuitenkin äänestätte 

hänen puoluettaan vastaan, jatkuvia kiistoja tulee, kun Ismaelin henki työskentelee hänen 

vastustuksensa läpi. ” 

( Clare ) Minua huoletti, kun väkemme olivat ottaneet esille Syyrian, Turkin ja Israelin. Kysyin 

Herralta, mitä siellä tapahtuu. Ja välittömästi olin hänen kanssaan henkenä rajojen yllä. Ja Jeesus 

sanoi… Se on ruutitynnyri… ” 

( Jeesus ) ” Syyrian ja Israelin rajalla on ruutitynnyri. Paholaiset yllyttävät molempien osapuolten 

sotilaita, mutta Minun enkelini partioivat ja tukahduttavat epäsopua. Heidän välillään on jopa 

vähän toveruutta. ” 

” He kaikki ovat väsyneitä ja haluavat kotiin. Suurin osa on ollut siellä todella pitkään. Maanalainen 

Hallitus ( Deep State ) toivoo aloittavansa kaiken kattavan sodan. Pidättelen sitä, Clare. Jokaisen 

omaatuntoa kaivaa se, miten asiat ovat, ei vain siksi, että heidän oletetaan olevan vihollisia, vaan 



koska he kokevat, että sota on järjetön ja se loppuu vain tragediaan. He ovat väsyneitä tähän. Ja 

kuitenkin Saatana jatkaa heidän yllyttämistään ja kiihottamistaan. ” 

” Silti johtajat päättävät, mikä seuraava liike on. Ja kuinka iloinen Minä olen, että te kaikki 

rukoilette. ” 

” Sota on järjetöntä ja monet näistä miehistä tuntevat olevansa pelejä pelaavien poliitikkojen 

pelinappuloita. Kyllä, uskonnolliset johtajat syöttävät heille vihaa kaiken aikaa, mutta jokin heissä 

syvällä oleva, heidän ihmisyytensä, itkee tapahtumia loppuvaksi. Kukaan ei halua tätä sotaa, paitsi 

he jotka haluavat hallita maailmaa. He ovat väsyneitä, nälkäisiä ja kaipaavat perheitään. Viha on 

kuluttanut heidät loppuun. Ja silti, ei tyydytystä, ei loppua. Se vain jatkuu. ” 

( Clare ) Näen merkitsemättömiä mustia lentokoneita, kun Herra puhui. Näen mustia, 

merkitsemättömiä pommikoneita tulevan pommittamaan kohteitaan. Mustia lentokoneita, ei 

merkintöjä? 

( Jeesus ) ” Suren jatkuvasti järjettömiä henkien menetyksiä näiden kansakuntien välillä. Ja 

kuitenkin, eikö ole kirjoitettu, että he jatkuvasti ovat ristiriidassa kaikkien muiden kanssa? Aina 

lietsoen taisteluita? ” 

” Tämä on Saatanan tahra heidän sieluissaan, kuin Haagarin syntymämerkki, joka on periytynyt 

koko Arabi-maailmalle. Kun yksi näistä sieluista antaa elämänsä Minulle, se tahra on poistettu 

ikuisesti ja pikemminkin, että olisivat sotilaita, heistä tulee rakastajia. Ja intohimoisia rakastajia, 

parhaimmalla ja puhtaimmalla tavalla. Kun he oppivat rauhan tiet, he eivät halua olla missään 

tekemisissä aikaisempien elämiensä kanssa. Elämien, joissa oli jatkuvia selkkauksia ja 

rauhattomuutta. Aina taisteluita, aina ristiriitoja muiden kanssa, aina yllyttämässä. Pikemminkin 

heidän tunnuksekseen tulee rauha ja hellyttävä rakkaus. ” 

( Clare ) Ja tämä on se toivon sana, josta puhuin tässä viestissä lisääväni tähän. 

Herra kosketti minua syvästi tänään ja Hän sanoi minulle, että kirjoittaa Hänestä ensimmäisessä 

persoonassa. Tässä on se mitä Hän sanoi… 

” Minun Oikeuden Karjaisu tulee nyt seuraavassa aallossa. Se mikä pystyi vastustamaan Minun 

viimeisintä aaltoani, ei pysty vastustamaan tätä aaltoa. Tulen voimakkaammin, kovemmin ja 

korkeammalle – ja se tulee olemaan hajottavaa. Ei ole vuorta, jolle en kiipeäisi, eikä muuria, jota 

en repisi alas. Tulen pelastamaan heidät, jotka tarvitsevat Minun Oikeudenmukaisuuttani. Minä 

odotan, odotan ja odotan, koska odotan nousevani Minun Ihmisteni KANSSA. Kuitenkin tulee aika, 

jolloin en voi enää pidätellä ja se aika on nyt tullut. ”   

” Tulen kuin verenpunainen tsunami hyökyaalto ja olen mahtavampi kuin kukaan ihminen tai 

paholaismainen vastustus. Näette, kuinka nauran niille, jotka juonivat Minua vastaan. Paljastuksia, 

paljastuksia, paljastuksia. Paljastan juurineen kätketyn pimeyden menetelmät. Revin irti 

seksikauppa teollisuuden ”koskemattomien” viitat. Valaisen armottomalla valokeilallani planeetan 

jokaisen pedofiilirenkaan. Kyllä, JOKAISEN pedofiili renkaan. Syvemmät pimeyden voimat ovat 

helpottaneet vähäisempiä pimeyden voimia ja Minä olen aikeissa paljastaa syvemmät pimeyden 

voimat. ” 

” Tulen aaltoina, koska se minkä lopulta kiskon juurineen, jos se tehtäisiin kerralla, ei olisi vain 

hajottavaa vaan myös katastrofaalista. Kuitenkin saatte olla varmoja, että Minun 

Oikeudenmukaisuuden aallot eivät pysähdy ennen kuin olen muuttanut kansakuntanne suunnan 

ja maailman suunnan. ” 



” Tämä on nyt MINUN AIKANI ja Minua ei pidätellä. Olen ennalta määrännyt , että tämä on aika, 

jolloin lähden havittelemaan kansakuntia ja heille sovittuja  kohtaloita. ”  

” Te tulette tekemään niin minun kanssani. Olemme vasta aloittelemassa. Kun aloitan, pidätän 

pimeyden renkaita oikeuslaitoksissanne, pidätän pimeyden renkaita Hollywoodissa. Pidätän 

pimeyden renkaita Washington D.C:ssä. Pidätän pimeyden renkaita siellä mitä kutsutaan Minun 

Kirkokseni. Pidätän pimeyden renkaita mediassa. ”  

” Oikeus, Oikeus, Oikeus. Se itkettää Minua tällä hetkellä. Minun Oikeudenmukaisuuteni tulee 

vallitsemaan, että ” näistä vähäisimmät ” voisivat kokea armoa ja rakkautta. Olen nähnyt 

pienimpien itkut ja heidän nyyhkytykset ovat hukkuneet Minun nyyhkytyksiini ja ne ovat nyt 

johtaneet Minun Oikeudenmukaisuuden karjaisuun. ” 

” Olette tienneet, että kun kyynelten maljanne vuotaa yli, niin silloin Minä vastaan, mutta myös 

Minun kyynelten maljani vuotaa yli ja vaatii vastausta. Sen aika on nyt ja vastaus on karjaisu, joka 

jouduttaa Oikeudenmukaisuuden aaltoa. ”  

” Turvaa Minuun kaiken keskellä, koska paljastukset näyttävät uhkaavan kaikkea. Turvaa Minuun 

ja tunne Minun turvani ja Minun turvallisuuteni. Jos turvaat poliittiseen puolueeseesi, 

uskontokuntaasi, lempi julkkiksiisi tai lempi uskomuksiisi, niin saat täristä, kalista ja pyöriä. Anna 

sen sijaan ylistyksesi Minua kohtaan nousta aivan eri tasolle ja turvaat sydämesi. Luota Minuun. 

Itse asiassa Minä tulen pelastamaan sinut ja tulevina päivinä tiedät sen paremmin. ” 

” Kansakunnat raivoavat ja ilkeät juonivat Minua vastaan, Minun Ihmisiäni vastaan ja Minun 

kansakunnille antamaani tehtävää vastaan. Mutta Minä nauran heille, sillä olen 10 askelta heitä 

edellä. Hamanit hirtetään omiin silmukoihinsa, Goljattien kaulat katkeavat heidän omilla 

miekoillaan, Jezebelit heitetään ulos omilta kuisteiltaan. Kylvän epäsopua Minua järjestelmällisesti 

vastustavien joukkoon ja he murtuvat, tappelevat ja paljastavat toinen toisensa. ” 

” Olen asettanut avainhenkilöitä valtapaikoille - Valkoisesta Talosta alkaen – jotka toimivat Minun 

Oikeudenmukaisuuteni agentteina. Sillä Minulla on oikeudenmukaisia sydämiä kumppaneitteni 

joukossa. Paljastan oikeuslaitoksenne epäoikeudenmukaisuudet, ja sitä kautta te pystytte 

päivittämään oikeuslaitosta, joka on ollut suuresti vaarantunut. Tunnette pikkuhiljaa, kuinka 

ilmapiiri muuttuu, kun teen tämän ja se turvaa suuresti sydäntänne. ” 

 ” Tietäkää, että tämä ei ole vihollisen päivä, eikä tämä ole se päivä, jolloin tulen hakemaan TEITÄ – 

mutta tämä on päivä, jolloin tulen TEITÄ varten. Meillä on paljon tekemistä yhdessä ja kohtalon 

nopeutetut päivät ovat jokaisella suoraan edessä. ” 

” Iloitkaa, iloitkaa, iloitkaa. ”  


