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MAANALAINEN HALLITUS EI TAISTELE PRESIDENTTI TRUMPIA VASTAAN
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Joulukuuta, 2017.
Herra Jeesus, kiitos Sinulle, että olet antanut meille taakan rukoilla kansakuntamme puolesta.
Pyydän, pidä meidän sydämemme tarkkaavaisina Sinun Hengellesi. Amen.
Jeesus aloitti… ” Clare, nämä ovat suuren vaaran aikoja, missä yksi väärä liike voisi lietsoa
sisällissodan. Mutta ymmärrä… Maanalainen Hallitus (=Deep State) ei taistele Presidentti Trumpia
tai Amerikan kansaa vastaan; he taistelevat Minua vastaan.”
” Minä tulen saamaan tahtoni läpi tämän pedon kanssa. Minä tulen paljastamaan sen salaisuudet
ja huitomaan lihat sen luista irti. Minä tulen jättämään jäljelle kuihtuneen raadon, jopa kuten se on
tehnyt tämän maailman köyhille. Minä tulen tuomaan oikeutta ja rangaistus tulee tapahtumaan.
Minä tulen pitämään huolen sen poismenosta.”
” Se ei tarkoita, etteikö se nousisi uudelleen. Se tarkoittaa, että se tullaan syrjäyttämään vallasta ja
vaikutusvallasta ja jättämään yksinäiseksi. Tämä tulee tapahtumaan, koska te Amerikan kansa ja
ihmiset ympäri maailmaa rukoilitte ja paastositte. Ihmiset ympäri maailman, jotka tunnistavat,
että niin kuin Amerikalla menee, niin menee myös muualla maailmassa.”
” Te olette todistamassa historiallisia liikkeitä, jotka paljastavat kapinan lietsomista, sekasortoa,
kansanmurhaa, kapinaa ja satanismia sen raaimmassa muodossa, kun se manipuloi kansakuntia.
Se ei tule manipuloimaan enää. Minä tulen kukistamaan sen. Ne, jotka ovat Israelin puolella,
astuvat vasemmalle; ne, jotka eivät ole, astuvat oikealle – sillä todella Minä sanon teille, maa tulee
aukeamaan ja nielemään teidät ja teidän perheenne.”
” Teidän aikanne on tullut loppuun. Enää eivät teidän sortoanne ja kansanmurhia tulla sallimaan,
ollaksenne vapaita raiskaamaan, ryöstämään ja tuhoamaan tavallista ihmistä. Minä tulen
repimään sen teistä pois. Minä tulen repimään teidän silkki- ja pellavavaatteenne. Enää te ette
tule lepäämään ylellisyyden sylissä, sillä aikaa kun naapurinne kuolee aliravitsemukseen. Teidän
päivänne ovat luetut ja ovat tulossa päätökseen. Minä tulen hiljentämään teidät ajanjaksoksi ja
kukaan ei syöksy auttamaan teitä. Teillä on ollut kauhu hallintonne. Nyt te tulette korjaamaan,
mitä olette kylväneet ja te tulette supistumaan nahkoiksi ja luiksi.”
” Minä käsittelen karskisti näitä Saatanaa palvovia hirviöitä, mutta kuten aina, muistakaa: he
kerran olivat lapsia ja korruptoituneet ja kieroutuneet vanhemmat kasvattivat heidät. Minä yhä
toivon heidän katumustaan ja palaamistaan Minun luokseni. Minun sydämeni puolesta, Clare.
Minun sydämeni puolesta, rukoile heidän kääntymystään – että se olisi Minun sydämeni
suuruuden todistus, Minun ikuisesti kestävän Rakkauden ja anteeksiannon.”
” Kun Minä teen näitä asioita, jotkut tulevat tunnistamaan ja kääntymään virheellisiltä teiltään.
Itse asiassa, nyt on olemassa niitä, jotka ovat aidosti nähneet sen pahan, missä ovat olleet
osallisina. Tämä on aina kaikkein paras ratkaisu mihin tahansa pahaan: katumus ja uudistuminen.
Kuitenkin on olemassa sieluttomia, jotka ovat myyty Saatanalle ja ovat menneet yli pisteen, josta
ei enää palata takaisin. Ne Minä tulen tuhoamaan ja lähettämään ikuisen kidutuksen paikkaan.”
” Nyt on aika rohkaista ihmisiänne rukoilemaan koko sydämestään niiden uudistusten puolesta,
joita presidenttinne panee käyntiin. Nyt on aika olla varma, että te voitte äänestää ja saada
äänenne kuuluville. Nyt on aika levittää hyviä uutisia tälle kansakunnalle, että ne, jotka
valtavirtamedia on sokaissut, vastaanottaisivat todellisen näkymän ja ymmärtäisivät

mielipiteittensä virheet. On yhä monia median sokaisemia. Niin, niin monia. Ja on asiaankuuluvaa
rukoilla heidän poismenoaan ja toisten laitosten nousua, millä on Totuuden standardi.”
” On aika puolustaa Totuutta ja nimittää ihmisiä, jotka ovat omistautuneet Totuudelle. Yhä
useampi ja useampi tulee pettymään, kun paljastetaan heidän niin sydämellisesti uskomiensa
henkilöiden korruptio. Moni tulee ajattelemaan ja uudelleen ajattelemaan asioidensa
tärkeysjärjestystä ja näkemään selvästi, että he eivät enää elää ostoskeskusten, teattereiden ja
korkeamman koulutuksen elämää, ja samaan aikaan sivuuttaa, mitä heidän hallinnossaan todella
on meneillään.”
” On vielä paljon tulossa pintaan, Clare. Mitä syvemmälle mennään, sen enemmän mätä ja
korruptoitunut raato on. Kaiken täytyy tulla valoon – herättämään nukkuvat, että he näkisivät,
mitä he niin sydämellisesti ovat tukeneet, koska he kuuntelivat ja hyväksyivät kyselemättä tai
kiinnittämättä huomiota omaantuntoonsa, koska se maksaisi heille liikaa.”
” Ne, jotka haluavat olla osa tätä hallintoa, heidän täytyy omaksua täysin uudenlaiset moraalit ja
suuntaviivat, koska korruptiota tullaan sietämään vähemmän ja vähemmän ja se otetaan
maalitauluksi enemmän ja enemmän.”
” Tämä on teidän lykkäyksenne, helpotuksenne, Amerikka. Rukoilkaa, että se tekee syvän ja
pysyvän vaikutuksen kansalaisiinne ja maailmaan. Rukoilkaa rohkeutta kutsua syntiä synniksi – ja
sitä, mikä on hyvää ja oikeaa, hyväksi ja oikeaksi.”
” Älkää torjuko Minua enää! Omaksukaa Minut ja kiittäkää Minua kansakuntanne kääntämisestä
toiseen suuntaan.”
” Ja muistakaa, että tulevaisuudessa teille tulee kiusaus unohtaa Minut. Jos te sallitte tämän
tapahtuvan, se tulee olemaan lopun alku.”
” Tukeutukaa Minuun, Minun ihmiseni ja tukeutukaa siihen, mikä on oikein hallinnossanne ja
tukekaa sitä.”

