
480. Jeesus sanoo… Murtumia alkaa muodostumaan Eliitin Tietoverkkoon 

MURTUMIA ALKAA MUODOSTUMAAN ELIITIN TIETOVERKKOON  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Maaliskuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ” Monet teistä, Minun rakkaimmat Morsiameni, olette käyneet läpi joitakin 

kaikkein vaikeimpia koettelemuksia elämissänne. Tästä Minä varoitin teitä ennen kuin te otitte 

Minun kädestäni kiinni ja aloititte jyrkän nousun ylös vuorelle. Minä tiesin, että asiat tulisivat 

vaikeiksi, koska Minä tiesin vastustuksen, jota teidän presidenttinne tulisi kohtaamaan pimeältä 

puolelta.” 

” Ja vaikka te ette todella voi nähdä, mitä teidän uhrauksenne ovat saaneet aikaan, Minä voin 

vakuuttaa teille, että murtumia ja syviä halkeamia on alkanut muodostumaan eliitin 

tietoverkkoon. Jotkut asiat, jotka tulevat valoon, ovat niin vastenmielisiä niille, jotka ovat tukeneet 

heidän agendaansa, että heikot kohdat heidän tietoverkossaan alkavat liueta.”  

” Teidän ja kaikkien, jotka ovat rukoilleet ja paastonneet, ansioiksi voidaan lukea tämä kuilun 

leveneminen ja yleinen tietoisuus siitä, ketä nämä ihmiset todella ovat ja mitä heidän agendansa 

todella ovat. Se on vasta alkua, mutta kun tietoverkko heikkenee enemmän ja alkaa murenemaan, 

ne, jotka ovat vastuullisia hirvittävistä toimista, tulevat menettämään julkisen tukensa, mikä 

tullaan vaihtamaan Presidentti Trumpille, kun he oivaltavat, että hän on ainoa mies, joka oli 

halukas riskeeraamaan oman elämänsä paljastaakseen Washingtonin saastan.” 

” Mutta se on vaatinut veronsa teiltä, Minun Rakkaat,” Herra jatkaa. ” Ja Minä haluan teidän 

tietävän, kuinka paljon Minä arvostan teidän uhrauksianne. Minä haluan teidän tietävän, että 

mikään, mitä te olette kärsineet, ei ole ollut turhaa.”  

” Jotkut ovat maksaneet äärimmäisen hinnan, eivätkä ole enää Maapallolla, vaan ovat Minun 

kanssani. Toiset on tuotu partaalle ja takaisin taas.” 

( Clare )Joo ja minä halusin vain lisätä tässä jotakin. Sivuhuomautuksena, minä tiedän ainakin 

yhden henkilön, jolla on ollut kaksi kuolemanrajakokemusta ja heidän ei oletettu elävän yön yli – 

mutta he ovat yhä täällä. Itse asiassa, nainen meni kotiin ja tuli takaisin toista toimenpidettä 

varten ja on jälleen elämää tukevassa koneessa. Mutta sitten, Herra parantaa hänet. Se on aika 

ihmeellistä, todella. Hän vain riippui ikuisuuden reunalla – armollisen Jumalan käsissä.” 

( Jeesus )” Tarpeetonta sanoa, se oli hänelle hyvin tuskallista, kun hänen täytyi tulla takaisin, mutta 

he antoivat tahtonsa Minulle ja Minä lähetin heidät takaisin. Ne, jotka ovat kärsineet tällä tavalla, 

heitä tullaan jatkuvasti käyttämään Minun tarkoituksiini… ja heidän kunniansa Taivaassa tulee 

olemaan suuri. Heidän perheensä ja puolisonsa ovat kärsineet kidutusta, kun ovat katsoneet 

heidän elämänsä vetäytyvän, odottaen että heidät otetaan, sitten on annettu ja lähetetty takaisin. 

Voi, kuinka kiduttavan tuskallista tämä on ollut kaikille osallisille.”  

” Tämä on yksi syy, miksi Minä haluan kunnioittaa teitä tämän kestämisestä kansakuntanne ja 

maailman puolesta. Kyllä, jotkut ovat maksaneet äärimmäisen uhrin. Toisille, elämä näyttää olevan 

melkein tavallista, mutta ympäristössänne paljastuvat tapahtumat ovat erittäin koettelevia ja 

turhauttavia. Se myös, on teidän uhrauksenne ja Minä en halua, että te sivuutatte sen. Nämä 

viivästykset, vastustukset, onnettomuudet, odottamattomat takaiskut, kaikki ne ovat kokonaan 

asiaankuuluvia, kun Amerikka ja maailma päästetään pahan kynsistä.”  



” Kyllä, te tiedätte, että Ilmestyskirja tulee toteutumaan ja teidän elinaikananne ja osia ja varjoja 

siitä on jo ollut. Mutta Minä tuon Valtakuntani valon Maapallolle ennen lopullista haastetta. Minä 

ehkäisen väistämätöntä ja teidän kärsimyksenne tukee tätä. Te kaikki olette tehneet hyvin.” 

” Kun te kasvatte uskossa ja rakkaudessa, te tulette löytämään itsenne korkeilta paikoilta Minun 

kanssani, kyllästettyinä Minun Rakkaudellani ja yhdistyneenä Minuun, suloisimmassa 

mahdollisessa autuudessa tällä Maapallolla. Kyllä, suuren uhrauksen myötä tulee myös suuri, suuri 

ilo.”  

” Tämä on teidän vahvistukseksenne, jopa kuten Isä vahvisti Minua ennen Golgataa. Paitsi monet, 

monet, monet teistä tulee Taivaaseennosto poistamaan siitä pahimmasta.”  

” Siispä, Minä kunnioitan teitä rakkaat Morsiamet. Minä vierailen teidän luonanne hienoimpien 

armojeni kanssa ja pyydän teitä kantamaan näitä epätavallisia ristejä hieman pidempään. Te ette 

tule koskaan katumaan sitä, mistä te olette luopuneet Minun vuokseni. Ette koskaan.” 


