644. TÄMÄ JÄTTILÄINEN EI KAADU ULJAASTI… RUKOILKAA SYYLLISTEN PUOLESTA
Jeesus sanoo… Tämä jättiläinen ei kaadu uljaasti… rukoilkaa syyllisten puolesta
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Elokuuta, 2018
( Clare ) Herra, auta meitä pysymään Sinun puolellasi, rukoillen, että ne jotka on paljastettu, kääntyisivät
ennen kuin on liian myöhäistä heille… Amen.
Jeesus aloitti… ” Kyllä, rukoilkaa maanne puolesta. Asiat alkavat ratketa, ja niillä on vaikutusta.
Jälkiseuraukset tulevat heille, jotka ovat pettäneet kansakunnan ja naamiot alkavat putoilla. Sillä on suuri
vaikutus ja se ravistelee perustuksia. Te rukoilette jälkiseurauksia vastaan. ”
” Vihdoinkin, Clare, asiat alkavat eriytyä, pala ilkeältä palalta. Mutta silti haluan teidän muistavan rukoilla
syyllisten puolesta, sillä jotkut ottavat oman henkensä ja toiset murhataan. Tämä on kriittistä aikaa lakia
täytäntöön paneville virkamiehille, myös, koska niin paljon pahaa on ryhmittyneenä ja kietoutuneena
laillisiin lakia täytäntöönpaneviin laitoksiin. ”
” Tämä jättiläinen ei kaadu uljaasti. Paljon on suunniteltu huomion vetämiseksi pois oikeista uutisista –
lavastettuja hyökkäyksiä, joilla media toivoo voivansa suunnata päähuomion sabotoimalla sitä, mitä on
paljastettu. Niin, nyt on aika rukoilla kostoa vastaan… ”
” Sydänasukkaat, teidän rukouksiinne vastataan, mutta se ei ole kaunista katseltavaa. Itse asiassa, se on
ällöttävämpää kuin ikinä osaisitte kuvitella. Jokaista Saatanan keksimää likaista käytäntöä on käytetty
ansoittamaan hallituksenne virkailijoita. He ovat pudonneet turmeltuneisuuden asteikolla sellaiseen
syvyyteen, josta Sodomalaiset eivät koskaan edes uneksineet. ”
” Näitä mahdollisuuksia osallistua perversioihin on tarjottu kaikille, jotka ovat virassa, pinnalta katsottuna
pako keinona ja viihdykkeenä. Mutta pinnan alla, ne ovat ansoja, joita myöhemmin voidaan käyttää
manipuloimaan ja kontrolloimaan ihmisiä kiristämällä. Mutta mitä he eivät näe, on että heidän sielunsa
ovat vajonneet niin syvälle syntiin, etteivät he enää muistuta ihmistä henkisellä tasolla. ”
” Edes eläimillä ei ole motiivia tehdä sellaisia asioita. Tämä laskee heidän moraalin tason niin alas, että he
ovat kykenemättömiä toimimaan rehellisesti viroissa, joihin heidät on vaaleilla valittu tai määrätty. ”
( Clare ) Ja jos he astuvat yhden askeleen oikealle tai vasemmalle seuratakseen jotain, joka vastustaa
ihmisiä, jotka tietävät näistä asioista, silloin nämä kansiot ja valokuvat tuodaan heidän kasvojensa eteen,
sanoen, ” Et voi tehdä sitä, tai me paljastamme sinut ”.
( Jeesus ) ” Ja Saatana on houkutellut heidät henkiseen kuolemanloukkuun, joka tekee heidän
omantuntonsa tyhjäksi. Tällä tavalla, kun he elävät kaksoiselämää, paholaiset jatkuvasti piinaavat heitä.
”Mitä jos he saavat selville? Mitä jos tyttäreni saa selville? Mitä hän ajattelee? Mitä jos, mitä jos, mitä jos…
” Paholaiset pitävät heitä pilkkanaan ja ruokkivat heidän pelkojaan ja kaksoiselämiään, piinaavat heitä
päivin öin. ”
” Rukoilkaa heidän puolestaan, sillä monet pohtivat itsemurhaa ja jopa menemistä vielä paljon pahempaan
paikkaan rangaistusta välttääkseen. On olemassa monia maanalaisia piilopaikkoja, minne he voivat paeta
oikeutta. Maanalaisia kaupunkeja on rakennettu heidän kaltaisilleen. Pako kaupunkeja, missä omaatuntoa
vailla olevat voivat jatkaa turmeltunutta elämää ja vajota syvemmälle ja syvemmälle siihen. ”
” Näiden miesten ja naisten perheet menevät epätoivoiseen shokkiin, kun he tulevat täysin ymmärtämään,
mihin mies tai nainen, jota he kutsuivat isäkseen tai äidikseen, on ollut sekaantunut. Ja tämä on Minulle
yksi sisäänpääsy kohta, täydellisen nöyryytyksen paikka, joka voi avata oven heidän kääntymiselle. ”
” Jos he pakenevat tai tekevät itsemurhan, tämä sulkee oven. Tämän takia haluan teidän rukoilevan heidän
puolestaan; vielä on mahdollisuus. Itsemurhaan yllyttävien paholaisten määrä on kaikkien aikojen korkein,
ja tämä on Saatanan parempana pitämä menetelmä heidän päiviensä päättämiseksi, ennen kuin heillä on
tilaisuutta katua. ”

” Minä haluan teidän tietävän, että Minun mieltäni suuresti ylentävät rukoukset, kuten tämänkaltaiset.
Haluan teidän tietävän, että Minun Sydämeni haluaa nähdä heidät katuvina ja pelastettuina – ja teidän
rukouksillanne on merkitystä. Saatanalla on ollut suunnaton kampanja saattaa teidät pois rukoilemasta. ”
( Clare ) Olen tuntenut sen. Olen todella tuntenut sen.
( Jeesus ) ” Korviinne on kuiskailtu valheita päivin öin, että rukouksenne ovat hedelmättömiä- Toivotte
liikoja jos luulette, että rukouksellanne olisi väliä. Lause : ” Toivotte liikoja jos luulette, että rukouksellanne
olisi väliä. ” että ” Ette ole tarpeeksi oikeamielisiä, että Jumala teitä kuulisi”. ” Rukouksenne pomppivat
seinillä – Jumala ei kuuntele teitä, koska te yhä tuotatte syntiä ja vikoja. ”
( Clare ) Niin, Olen kuullut tuota lakkaamatta näiden kahden viikon aikana. No niin, ja jopa pitempäänkin.
Mutta erityisen tarmokkaasti viime aikoina.
( Jeesus ) ” Tämä EI missään tapauksessa ole TOTTA. Tämä on vihollisen valhe, jolla hän yrittää saada teidät
lopettamaan rukoilemisen. Itse asiassa, jos ajattelette itsestänne niin huonoa, että sanotte, ” Voi, mitä
hyötyä siitä on? Ei Jumala minua kuule! ” Minä voin vakuuttaa, että se on Valehteleva henki varastamassa
uskoanne. ”
” Älkää uskoko näitä valheita! Oikeamielisyys ei aina riipu teidän täydellisyydestänne, se riippuu teidän
sitoutumisestanne tulla tehdyksi pyhäksi ja täydelliseksi Minun edessäni. Teidän sitoutumisestanne nousta
ylös kun kaadutte, ja jatkaa yrittämistä. Minä kuulen teidän rukouksenne. Minun Isäni kunnioittaa teidän
rukouksianne, vaikka teitä yhä muovataan Minun kuvakseni. ”
” Monet teistä tuntevat tylsyyttä rukoillessanne. Se on toinen ansa, jonka vihollinen on lähettänyt
erottamaan ja kääntämään teidät pois Minun luotani. Pinnistelkää, älkää antako tämän tylsyyden viitan
pidätellä teitä rukoilemasta, ylistämästä ja pyhästä lukemisesta. Olen paikalla, ja tämä viitta on vain
hämäystä teidän taivuttelemiseksenne luopumaan rukoilemisesta ja Minun lähellä olosta. ”
( Clare ) Ja sillä hetkellä muistin, että joku sanoi jotakin, että maanalainen hallitus ( Deep State ) yrittää
aloittaa sodan. Kääntääkseni huomion tästä, sanoin… ” Herra, yrittävätkö he aloittaa sodan? ”
( Jeesus ) ” He ovat jo aloittaneet, Clare, mutta heidän ponnistuksensa on tehty tyhjiksi. Minä jatkan heidän
ponnistustensa estämistä, he haluaisivat syöstä maailman sekasortoon ja paeta syytteeseen panoa. Heidät
tullaan tuomaan oikeuteen. Kääntyneitä tulee koska te rukoilitte. Ja teidän on tärkeää muistaa, että heidän
puolestaan rukoileminen estää teitä tulemasta tuomitseviksi ja avaamasta ovia tulla tarkastelluiksi. Rukous
laittaa teidät Meidän puolellemme (Pyhän Kolminaisuuden puoli) ja pitää teidät turvassa Juoruilta ja
Herjauksilta. ”
” On tarpeeksi pahaa, että heidät on paljastettu, mutta vihollinen haluaa teidän heti syöksyvän
tuomitsemaan – jakamaan valheita, huhupuheita ja jopa asioita, jotka ovat totta, mutta sieluillenne on
erittäin vaarallista, jos keskustelette niistä. Ne ovat tilaisuuksia tehdä syntiä. Joten, pyydän, Minun
Ihmiseni. Pysykää hälytysvalmiudessa. Nähkää, että se viimeinkin hajoaa, mutta älkää tehkö syntiä.
Muistakaa, he olivat kerran lapsia. Rukoilkaa heidän kääntymyksensä ja katumuksensa puolesta, koska jopa
yhdenkin menettäminen särkee Minun Sydämeni. Jopa kaikkein moraalittomimman – se silti särkee Minun
Sydämeni. Rukoilkaa heidän puolestaan. ”

