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JEESUS PUHUU LAPSIKAUPASTA, RUKOUKSESTA, TRUMPISTA, OBAMASTA & YK JOUKOISTA
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. & 22. Joulukuuta, 2017.
Jeesus aloitti… ” Minä haluan, että te hengellisesti adoptoitte lapsikaupan uhreja. Te olette hyvin
tietoisia viattomien lapsiparkojen hirvittävistä kidnappauksista, myymisestä ja kauppaamisesta
kautta maailman monissa paikoissa. Heitä ei vain viedä heidän vanhemmiltaan ja sisaruksiltaan,
mikä on itsessään tarpeeksi terrorisoivaa. Mutta myynnin jälkeen, heidät hakataan pahoin, että
heidät saataisiin taipumaan, ensi hetkestä lähtien, sanomattomaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön
ja heidän herkkien ruumiittensa kivuliaaseen loukkaamiseen.”
” Jotkut teistä itse ovat olleet kauhean hyväksikäytön ja laiminlyönnin kohteina, kun te olitte
nuoria, myöskin – ja te tiedätte, kuinka tuhoavaa se oli teille, jopa aikuisvuosiinne asti.”
” Minä vetoan teihin nyt. Pyydän, työskennelkää Minun kanssani pelastaaksemme,
lohduttaaksemme ja parantaaksemme nämä kallisarvoiset lapset ja nuoret aikuiset, jotka
päivittäin ovat uskomattoman terrorin ja äärimmäisen kivun uhreja; itkien, anoen ja vedoten
päivin öin, että joku OLISI NIIN KILTTI ja auttaisi heitä.”
” He ovat jatkuvasti äärettömän pelon tilassa, kun joitakin pidetään kanaverkkohäkeissä, toisia
kellareissa, kylmässä, aliravittuina ja he kärsivät nesteen puutteesta. Ainoan kerran, kun he
näkevät päivänvaloa on, kun heidät raahataan ulos, karskisti pestään ja laitetaan päälle sievät
mekot, eikä alusvaatteita ja ajetaan salaperäisiin motellihuoneisiin, missä yksi tai useampi
juopunut ”asiakas” on juuri odottamassa, että voi käyttää ja hyväksikäyttää heitä toistuvasti.”
” Joskus niin monta kuin kuusi eri miestä tai jopa useampikin, pitävät heitä tunteja yhteen
menoon, polttaen, hakaten ja raiskaten heitä. Jotkut heistä eivät selviä hengissä näistä pitkistä
kidutuksen ja hyväksikäytön jaksoista. Hiljentääkseen heidän huutonsa, nämä miehet sullovat
sukkia ja nenäliinoja heidän suihinsa. Koska monet näistä lapsista ovat jo hyvin heikkoja ja sairaita,
heillä on vaikeuksia hengittää ja he voivat päätyä tukehtumiskuolemaan.”
” Jos he sattumalta selviävät hengissä, moni menehtyy pian, päivien aikana puhjenneen pernan
komplikaatioihin ja sisäisiin verenvuotoihin.”
” Vaikka tämä on ollut hyvin vaikeaa sinun kuulla ja hyvin vaikeaa Minun kuvailla sinulle, Minun
Isäni perusteellisella myötätunnolla ja hellyydellä, Me olemme nähneet heidän kyyneleensä ja
kuulleet heidän epätoivoiset vetoomuksensa. Siksi, Me olemme tehneet varauksen kääntää heidän
ajatuksensa pois kiduttamisesta ja sallien sielujen, jotka rukoilevat heidän puolestaan, että he
kokisivat rakastetuksi tulemisen ja hellästi pitelemisen hellyyden. Toisin kuin mitä heille tapahtuu,
he löytävät jotakin lohtua tästä.”
” Ne, joilla on sydäntä lohduttaa näitä lapsia, ovat kokeneet tämän ja nyt Minä pyydän teitä
työskentelemään Minun kanssani ja ”hengellisesti adoptoimaan” niin monta näistä kuin te
mahdollisesti voitte. Jos te tulette antamaan Minulle lupanne ja omasta vapaasta tahdostanne
ottaa nämä ja tarkoituksellisesti pidellä heitä, suojata heitä ja kantaa heidät lähemmäs sydäntänne
– Minä tulen laajentamaan sekä teidän että sielun sydäntä, majoittaaksenne KAIKKI, ketä Minä
tuon Teille, sekä Kaiken valppaana olevan ja omistautuneen äidin rakkauden ja huomion.”
” Enkö Minä ole teidän Uskollinen Isänne? Sanonko Minä ja enkä pane täytäntöön? Minä tulen
olemaan heidän kanssaan kuin ”kasteinen tuulahdus” tulisessa pätsissä. Ja moni tulee elämään,

mennen ulos maailmaan julistamaan Minun ihmeellistä rakkauttani ja pahasta päästämistä
Maapallon loppuun saakka!”
” Minä olen julistanut tämän kaiken,” sanoo Herra ”että monien sielut tulevat pelastetuiksi!”

Viesti 22. Joulukuuta, 2017.
Jeesus aloitti… ” Minä toivon, että te tietäisitte, Minun ihmiseni, että Maapallolla ei ole suurempaa
voimaa kuin teidän rukouksenne ja paastoamisenne.”
” Ainut syy, miksi Minä pidän sinut poissa uutisista, on että se on NIIN pimeää, Clare. Pienin
määräkin on sinulle silti liian paljon, Minun Rakkaani. Se jättää tahroja mieleesi, jotka Minun täytyy
pyyhkiä pois, ennen kuin sinä voit täysin imeyttää Minut. Kuitenkin Minä ymmärrän kaksi asiaa
tässä mielessä sinusta. Yksi on hyvin luonnollinen ihmistaipumus uteliaisuuteen, että saisi tietää
viimeisimmät käänteet. Ja ylpeys voi olla sen takana myös. Ja halu tietää minkä puolesta rukoilee
ja kuinka rukoukset toimivat.”
” Tästä syystä, Minä sallin sinun katsoa. Mutta pyydän, Minun Clare Kultaseni, älä käytä paljon
aikaa sen kaiken ymmärtämiseen. Minä olen antanut sinulle perusasiat ja muutamat vahvistukset
ovat hyvin hyödyllisiä, mutta yhtään syvemmälle meneminen on haitallista. Sinä ymmärrät tämän,
etkö ymmärräkin?”
( Clare ) Minä en halua olla ylimielinen erikoisuuksien etsijä, mutta sitä minä olen ilman Sinun
Armoasi, Herra. Voi Jumala, säästä minut tältä pimeydeltä, ja tuo minulle sen sijaan asioita, joita
minun tarvitsee tietää rukoilemista varten, pyydän, Herra.”
( Jeesus ) ” Kuten sinun toivomuksesi on – hyvä ja terveellinen toivomus – Minä tulen tekemään
niin. Se myös syö niin paljon sinun aikaasi, siis jälleen, on hyvä vetää raja ja sanoa ”tarpeeksi on
tarpeeksi!” Sinun rukouksesi ja Sydänasukkaiden rukoukset menevät valtavaan suitsukepilveen,
joka tulee Minun Isäni eteen – suloinen, suloinen tuoksuva uhri, sitä seuraa teidän vaihtelevat
uhrauksenne, särkynne ja kipunne. Minä olen järjestänyt sinulle lisää aikaa käytettäväksi
musiikkiin, tuomalla juttuja sinulle, pikemminkin kuin, että tekisin niistä jotakin, joita sinun täytyisi
metsästää.”
” Minä haluan sinun kertovan kaikille Sydänasukkaille, että he tekevät suuren vaikutuksen
Taivaassa. Vaikka te olette NIIN pieniä, teidän sydämenne ovat puhtaita. Monet, monet, hyvin
puhtaat sielut ovat osa tätä Kanavaa ja Minun Isäni säälii, kun Hän näkee puhtaan sydämen
rukoilevan kiihkeästi muutosta. Sinä olet opettanut heidät hyvin; puhtaus on yksi heidän
suurimmista piirteistään. Ja tietenkin rakkaus. Veljellinen Rakkaus, erityisesti se, joka uhraa minun
puolestani ja Saatanan uhrien puolesta.”
” Minä haluan teidän tietävän, että niille teistä, jotka ovat ottaneet ristin olkapäilleen, on monia
palkkioita. Minä tiedän, että te ette ottaneet sitä vastaanottaaksenne palkkion. Kuitenkin tämän
kaltaisesta uskollisuudesta on palkkioita. Ja Minun murheen lamaannuttamaan sydämeeni tuo niin
paljon lohtua, kun joku teistä ottaa näitä lapsiraukkoja käsivarsilleen ja rukoilee heidän
puolestaan. Voi, Minun hyvin Rakkaat, teillä ei ole aavistustakaan, kuinka te olette palvelleet
Minua. Jatkakaa tätä pyhää käytäntöä ja te tulette kasvamaan syvemmälle ja syvemmälle.”
” Minä haluan kertoa teille myöskin, että teidän Presidenttinne kasvaa suurin harppauksin. Hän
todella on tulossa tuntemaan Minut ja tukeutuu Minun viisauteeni yli hänen omansa.
Katsokaahan, jo monia vuosia hän on ollut tietoinen Minun aktiivisuudestani maailmassa, mutta

hänellä ei ollut ymmärrystä siitä, Kuka Minä olen. Paljon siitä on nyt takanapäin, kun hän näkee
Minut toiminnassa elämässään: suojellen häntä, johdattaen häntä, tehden hänet tietoiseksi niistä
asioista, joita kukaan ei tiedä, mutta jotka ovat tärkeitä hänelle tehdäkseen yhteyksiä. Kyllä, hän
todella on suurenmoinen mies, mutta yhä on paljon yli hänen ymmärryksensä. Se alkaa
muuttumaan, kun hän alkaa toimimaan, niin kuin hän tietää, että on oikein. Minä jatkan hänen
suojelemistaan, ohjaamistaan ja valaisemistaan. Hänellä on ollut aikamoinen matka.”
” Kunnia, kunnia, kunnia Kaikkivaltiaalle Jumalalle. Hänelle, Joka loistaa Valoa pimeisiin paikkoihin
ja tekee vihollisenne voimattomiksi. Kaikki Kunnia Hänelle!”
” Minun rakkaat, huolehtikaa, että teette tämän ajan erityiseksi ympärillänne oleville, kun olette
yhdessä. Jos te paastoatte, pyydän, pitäkää tieto itsellänne. Teidän uhrauksenne ovat tärkeitä
Minulle. Ja juuri, kun tämä vuodenaika tulee vain kerran vuodessa, se, mitä te teette
muovatessanne hallintoanne kerran-elämässä mahdollisuudella kääntää Saatana takaisin itseensä
ja vapauttaa Taivaan voimat, vapauttaaksenne vangittuja ja oikaistaksenne vääryyksiä
yhteiskuntaa vastaan – ja niitä, joita ette ole koskaan tavanneet, mutta kuitenkin tunnette
myötätuntoa heitä kohtaan.”
( Clare ) Sitten minulle osoitettiin tätä videota, joka tuli sähköpostissa ja jota kuuntelin pikaisesti.
Siinä puhuttiin armeijasta, jonka Obama oli koonnut yhteistyössä ympäri maailmaa peräisin
olevien vieraiden joukkojen kanssa – MEIDÄN MAAPERÄLLÄMME! Kun minä luin näistä asioista ja
katsoin videota, minä odotin jälkeenpäin Herraa, nähdäkseni mitä Hän sanoisi.
Jeesus aloitti jälleen… ” Kyllä, näitä asioita on ollut meneillään Amerikkalaisen nenän alla. YKjoukkojen ryhmiä kaikkialla tässä maassa ja se on toinen selkeä ja akuutti vaara.”
” Mutta teidän Presidenttinne on toiminut aggressiivisesti kukistaakseen infrastruktuurin,
ottamalla kohteeksi johtajat ja rahoittamisen, jonka he vaivihkaa olivat siirtäneet laillisilta
hallinnon osastoilta, kuin myös huume- ja seksikaupan. Tämä ei tule tapahtumaan, jos te jatkatte
rukoilemista. Tätä tullaan hillitsemään, mutta se on asetettu ja valmiina vapautettavaksi oikealla
hetkellä.”
” Clare, tiedätkö sinä, mikä se oikea hetki on?”
( Clare ) En, Herra.
( Jeesus ) ” Kun on kaaos, eikä kukaan ole pysäyttämässä heitä. Kaaosta on hillitty uudelleen ja
uudelleen, vastauksena teidän rukouksiinne. Eikä vain se, vaan oikea hetki on, kun ei ole mitään
estämässä heidän etenemistään.”
” Teidän kaikkien rukoustenne ansiosta sellaista hetkeä ei ole ollut. Eikä sellaista hetkeä tule
olemaankaan ennen Taivaaseennostoa, koska Minä Olen Jumala, eikä ole toista. Ja maailman
suurin sotilaallinen voima on Amerikan maaperällä. Ja se ei ole aseistettu aseilla ja luodeilla. Se on
aseistettu sydämellä, joka on elämän puolesta ja hyvyydellä ja lojaaliudella Minua kohtaan. Ja se
on polvillaan-rukoilevat kristityt.”
” Paastoavat, rukoilevat ja uhraavat kristityt ovat paljon vaikuttavammat kuin Obaman vieraat
joukot, giljotiinit, YK:n tankit, rekat ja kulkuneuvot.”
” Siksi tämä ei voi tapahtua niin KAUAN KUIN TE pysytte valppaina ja rukoilette. Minä tulen
tekemään sen tyhjäksi.”

” Jatkakaa rukoilemista, Minun uskolliseni. Jatkakaa rukoilemista. Uhkaavat vuoret siirretään tieltä,
niin että tämä kansakunta voi säilyä hengissä ja panna toimeen periaatteet, joita Minä olen
kaivannut laitettavan paikoilleen. Jatkakaa rukoilemista, se toimii! Maapallolla EI ole teidän
rukoustenne veroista voimaa – ei yhtään. Ei edes yhtä.”

