649. GEOPOLIITTINEN TAPAHTUMA VOISI RAMPAUTTAA AMERIKAN…
OLKAA VALMIIT MINUA VARTEN MILLOIN TAHANSA
Jeesus sanoo… Geopoliittinen Tapahtuma voisi rampauttaa Amerikan Olkaa valmiit Minua varten
milloin tahansa
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Syyskuuta, 2018
( Clare ) Herra, me tarvitsemme Sinun voimaasi siihen mikä tahansa edessämme onkaan. Pyydän,
käy luonamme rohkeuden ja uskollisuuden kanssa… Amen.
Kysyin herralta… ” Pyydän, kerro meille mitä on tekeillä, Herra? ”
Jeesus vastasi… ” Se mitä tekeillä, on uskomatonta, uskon tuolla puolen, se on niin monimutkaista.
Se on uskomisen tuolla puolen – ja kuitenkin se on totta. Kuten sinä sanot, todellisuus on tarua
ihmeellisempää. ”
” Kaiken sen Saatanan palvonnan lisäksi, Maapallolla on käynnissä muutoksia – ” savijalat ” ovat
jouduttaneet monia niistä. Geofyysistä sodankäyntiä. Syntejä ihmiskuntaa vastaan. Katalia,
tunteettomia, välinpitämättömiä syntejä, joissa ihmiset ovat vain numeroita. Ja sen on tarkoitus
syrjäyttää kansakuntien kansallinen identiteetti ja uhata heitä pahan verkolla, joka kuluttaa
Maapallon kaikkien kansakuntien identiteettiä. ”
” Joko pelaat palloa kanssamme… tai kansakuntasi tuhotaan. ”
( Clare ) Tässä minä ajattelen Japania, joka ei ole ollut yhteistyöhaluinen ” savijalkojen ” kanssa. Ja
sen seurauksena se on kärsinyt kaksi yli kahdeksan pisteen järistystä viimeisten kolmen viikon
aikana. Mutavyöryjä. Voimakas, erittäin voimakas taifuuni, maavyöryjä. Todella kauheita asioita ja
paljon kuolemaa. Uskomatonta. Ja minä luulen, että sen kaiken on tehneet ” savijalat ” ja heidän
Tesla-teknologiansa. Ja minä luulen, että Fukusima oli kostoisku myös, koska he eivät suostuneet
liittymään ” suunnitelmaan ”. Ja itse asiassa Japanissa on toinenkin ydinvoimalaitos, joka on
vaarassa juuri nyt. En tiedä siitä kovinkaan paljon. ”
( Jeesus ) ” Sinä ajattelet tsunamia, niin sinun pitäisikin. On hyvin paljon mahdollista, että
geopoliittinen tapahtuma rampauttaa Amerikan. Mutta ei vain San Franciscoa – itärannikon ja
New York Cityn myös. Monia asioita pidätellään rukouksella ja paastoamisella. Se mitä olet nähnyt
menneessä, tulee tapahtumaan; se on vain ajan kysymys. Kuitenkin, tämän kansakunnan hyvät
ihmiset ovat rukoilleet ja tukeneet Minun miestä Presidentin virkaan, tämän maan Jumalallisten
arvojen ennallistamiseksi – ja taistelu on hirmuista. Ja se ei ole mitään uutta kerrottavaa teille, että
Rauta- ja Savijalat ovat heittäneet pahan verkkonsa yli koko maailman, niin että Saatana voi
käyttää sitä pyydysverkkona ottaakseen sieluja Helvettiin. ”
” Aika on vähissä ja se mitä on pantu toimeen, on tragediaa tragedian jälkeen Amerikalle. Mutta
Minä en ole vetänyt suojeluani pois, koska hänen ihmisensä ovat heränneet erittäin pitkästä
unesta mukavilta höyhen vuoteiltaan. Koska he ovat valinneet taistella, olen liittynyt sotaan
heidän kanssaan. Se ei tarkoita, etteikö kärsimyksen välikohtauksia tulisi olemaan. Se tarkoittaa,
että Minä olen heidän puolellaan ja olen jo evännyt useita tuhoavia iskuja asukkaiden rukousten
vuoksi. ”
” Minä otan katumuksen vastaan kuten mirhan, joka uhrataan puhdasta kultaa olevista suitsutus
astioista. Minulle se on mitä hyväntuoksuisin uhraus, jopa kun muistan Minun lapsuudestani lahjat
Kuninkaalle – ja Ristiinnaulitseminen. Niin monet ovat katuneet ja jatkavat katumista päivittäin,
Minä en voi olla välittämättä heidän vetoomuksistaan. ”

” Siksi Minä olen suojellut tätä Presidenttiä ja antanut hänelle suuria suosionosoituksia
murskaamalla tämän käärmeen hänen jalkojensa alle. Minä rakastan Minun Ihmisiäni niin hellästi.
Minä en tahdo, että mikään iskee heihin ja Minä työskentelen rohkaisten heitä rukoilemaan, että
heitä suojellaan. Mutta tulee aika, jolloin asiat ovat Isän kädessä ja se on sitten Hänen asiansa. ”
” On monia syitä sille, miksi asioita tapahtuu tässä maassa; kaikki ei ole poliittista. Jotkut liittyvät
syntiin, kuten abortin syntiin. Mutta koska ihmiset vastustavat sitä ja taistelevat sitä vastaan
aktiivisesti, rangaistus tulee olemaan paljon vähemmän vakava. Silti, surmattujen viattomien veri
huutaa Minua apuun yötä päivää, enkä Minä voi sitä olla huomioimatta. ”
” Minä tiedän, että olet huolissasi, Clare, mutta älä anna tämän vallata sitä mitä päivästäsi on
jäljellä. Kohtuus kaikessa. Ja ennen kaikkea… LUOTTAMUSTA. ”
Minun sydämeni Minun ihmisiäni varten on ennen kaikkea: olkaa valmiita siihen, että voin ottaa
teidät milloin vain. Tuntekaa sydäntenne tila Minun edessäni. Tietäkää, että olette puhtaita ja
valmiita tapaamaan Minut. Käyttäkää aikaanne ylistyksessä ja ihailussa ja älkää antako sydäntänne
ja mieltänne hyödyttömiin harrastuksiin. Älkää odottako, että suurtuho saapuu, vaan sopikaa tilit
Minun kanssani. Älkää riiputtako jalkojanne aidan yli, vaan pitäkää ne tiukasti oikealla puolella, ja
älkää leikitelkö synnillä. ”
” Vaikka Minä olen työskennellyt teidän kaikkien kanssa nyt melkein neljä vuotta, että olisitte
valmiita – silti monet teistä eivät ole valmiita. Maailma on ottanut valtaansa monet, eikä heillä ole
aavistustakaan mitä voisi heille tapahtua seuraavassa hetkessä. Siksi, he eivät ole valmiita siihen,
mitä on tulossa. ”
” On hyvä, että monet teistä ovat heränneet poliittisiin tapahtumiin ja kuinka teidän vapauksianne
on vakavasti vaarannettu. On hyvä varautua hätätilanteisiin ja pitää tarkkaan silmällä heitä, joita
rakastatte. Mutta kaikkein tärkeintä on teidän suhteenne Minuun. Vaikka tsunamin vedet olisivat
ottaneet teidät keskelleen valtaansa, teillä on Minut, johon tarrautua. Teillä on varmuus siitä, että
minne te olette menossa. ”
” Monet lykkäävät kääntymistään, kunnes on liian myöhäistä. Olkaa tietoisia, että teitä ei yllätetä.
Älkää vitkastelko syntienne katumista. Älkää olettako, että teillä on huominen tehdä se. Elämänne
voi loppua juuri tänä iltana, ja jos olette lykänneet täydellistä kääntymystä lempi syntienne takia –
teidän sielunne ja kohtalonne ovat vaarassa. ”
” Minun Rakkaani, Minä odotan päivin öin, että saan viettää aikaa kanssanne, herättää sydämenne
huomaamaan Minun intohimoisen Rakkauteni teitä kohtaan. Suurin osa teistä välttelee Minua,
koska te ette ymmärrä kuinka hellästi ja täydellisesti ja pyyteettömästi Minä rakastan teitä tai olen
rakastunut teihin. ”
” Minulla ei ole mitään harhakuvitelmia teidän puutteistanne, mutta kuitenkin te olette niin
kauniita Minulle. Kallisarvoinen luomus, joka on huomannut Luojansa, on mittaamattoman
arvokas Minulle. Niin monet eivät ole Minua huomanneet, että kun lopultakin joku huomaa, niin
Minun sydämeni pursuaa iloa olla yhteydessä tällaisen kanssa! ”
” Jos todella ymmärtäisit sen, et viivyttelisi rukoilun aloittamista. Sinä et olisi peloissasi työstää
vikojasi, sillä Minä sanoisin, ” Tule! Miettikäämme yhdessä. Nämä asiat ovat sinulle liikaa,
selvitäksesi niiden kanssa yksinäsi. Anna Minun elää kauttasi ja auttaa sinua käsittelemään niitä.
Tehkäämme tämä yhdessä, käsi kädessä työstäen ne yhdessä. ”

” Sellainen on Minun sydämeni – ja kuitenkin sinä etäännytät itsesi Minusta, väärän
syyllisyydentunnon takia, mistä Saatana jatkuvasti syyttää sinua. Ainut mikä Minulle merkitsee, on
että me olemme sopineet. Että sinä viimeinkin löydät kotiin Minun sydämeeni, koskaan sieltä
poistumatta. Minun Sydämessäni sinä kuulet Minun ääneni, tunnet Minun tunteeni, lepäät
käsivarsillani, ja olet turvassa jatkuvasti näykkivien susien ja sakaalien leuoilta, mitkä on määrätty
teitä piinaamaan väärällä syyllisyydentunnolla. ”
” Se missä Minä haluan teidän olevan, on Minun sydämessäni. Vapaina kiistelystä, riitelystä,
pelkäämisestä, vapaina siitä, että hiivitte pois väärän syyllisyydentunnon takia; vapaina synnistä, ja
jatkuvasti ollen vapaina synnistä. Tämä on perintönne. Tämän takia kuolin Ristillä saavuttaakseni
sen teille. ”
” Älkää tuhlatko enää lisää aikaa, tunnustakaa ja katukaa syntejänne; te ette tiedä mitä huomisella
on teille varattuna. Mutta jos olette Minussa, te tiedätte, että Minun avoimet käteni ja sydämeni
ovat aina teidän huomisissanne, eikä teidän tarvitse pelätä kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä
tekee, eikä yön kauhuja, eikä päivällä lentävää nuolta. Sillä Minä olen Teidän kilpenne ja Teidän
Pelastajanne. Ja koska te olette rakastaneet Minua, Minä tulen suojelemaan teitä. ”

