581. Jeesus sanoo… Tähän Draamaan ei ole nopeaa loppua
TÄHÄN DRAAMAAN EI OLE NOPEAA LOPPUA
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. Tammikuuta, 2018.
Clare aloitti… Herra, pyydän, jatka rukoussotureiden kasvattamista maallemme ja anna heille
yliluonnollista viisautta ja suosiota Sinun ja Meidän Isämme kanssa. Amen.
Rakkaat, jatkakaa rukoilemista. Pyydän. On olemassa seitsemän konttia rekoissa, joissa raporttien
mukaan on massatuhoaseita. Ne ovat tulleet rajan yli Kanadasta Yhdysvaltoihin ja vain Jumala ja
asevoimat tietävät, minne ne ovat menossa. Pyydän, rukoilkaa tätä selkeää ja tämänhetkistä
pahaa vastaan, että se tulisi täysin epäonnistumaan. Jumalan käsi on pitkä; Hän voi tehdä paljon
estääkseen heidän pahat juonensa. Minä haluan teidän tietävän, että teidän rukouksistanne on
suuri määrä hedelmää – teidän ja muiden rukouksista ympäri maailmaa.
Minä aion antaa teille hyvin lyhyen päivityksen, koska tämä on epätyypillistä Sydänasukkaiden
Palvelutoimelle, mutta minulla on tunne, että minä olen teille velkaa ainakin, että tiedätte, mitä
teidän rukouksenne ovat saaneet aikaan.
(Meidän asevoimien lähteestämme) ”Yhdestä sinetöidyistä syytekirjeistä oli sinetti poistettu…
Soros, molemmat Bushit, Cheney, David Rockefeller, John Ashcroft, Brent Scowcroft, John
Brennan, Condolesa Rice ja noin kymmenen muuta henkilöä, joille syyttäjä vaatii
kuolemantuomiota siitä, mitä he tekivät New Yorkin kaksoistorni-iskussa ja Uranium 1:lle.”
”Hillaryä vastaan on nostettu syytteitä Soroksen auttamisesta, se on 10 vuoden tuomio, mutta
muista syytteistä häntä odottaa kuolemantuomio. John McCainia odottaa elämä Gitmossa
(=Yhdysvaltojen Laivastotukikohta Guantanamo Bayssä, Kuubassa) Soroksen auttamisesta, kuten
myös Obamaa ja John Kerryä.”
”Barry Soetoro (Obaman toinen nimi). Delta Force (=Yhdysvaltojen Maavoimien terrorismin
vastaiset joukot) anasti hänen varallisuutensa Thaimaassa lauantaina, yhteistyössä Thaimaan
kanssa. 100 miljoonan dollarin edestä Kultaa (varastettu kaksoistorni-iskussa rakennuksen
kellarista) ja useita kannettavia salakoodattuja tietokoneita anastettiin myös. 100 miljoonaa
dollaria kultaa kuuluu nyt Yhdysvaltojen Valtiovarainministeriölle.”
Ja mitä minä siitä ymmärrän, sivuhuomautuksena että Bushit olivat kytköksissä Kaksoistornien
tuhoon, alakerrassa kellarissa oli suuri määrä kultaa varastoituna. Ja kun se kulta tuli ulos,
rakennukset tulivat alas.
”Nämä kaikki tullaan syyttämään Sotaoikeudessa, samanlaisissa kuin Nurnbergin Oikeudenkäynnit
Toisen Maailmansodan jälkeen. Juuri nyt on kolme muuta lentokonetta menossa Gitmoon
(Guantanamo). 30-50 Kongressin ja Senaatin edustajaa ei tule palaamaan virkaan tällä viikolla.
Julian Assange on Trumpin suojelevassa haltuunotossa ja hänet on täydellisesti vapautettu
vastuusta kaikista rikoksista. Kahdeksan kansakuntaa vaihtaa hallintoaan tänä vuonna, kun heitä ei
enää tueta Soroksen rahoilla. Iran on ensimmäinen.”
Siispä, siinä se on kiteytettynä. Aika lailla kaikkein tärkeimmät tiedustelu uutiset, mitä minulla on.
Ja kuten sanoin, tämä on epätyypillistä meidän Kanavallemme, mutta minä teen tämän, että
tietäisitte, että teidän rukouksenne toimivat ihmeellisesti! Herra vastaa meidän rukouksiimme.

Siispä, Herran kanssa viettämänäni aikana, ensimmäinen asia, jonka sanoin oli… ”Herra, minä en
halua saastaa. Minä haluan puhtautta ja minun musiikkiani – mutta minä en halua olla tietämätön
siitä, mitä on meneillään. Kuka tulee pelastamaan minut tästä kuoleman ruumiista?”
Jeesus vastasi… ” Minun Clareni, Minä tunnen suurta myötätuntoa sinua kohtaan. Sinua ovat aina
kiehtoneet asevoima asiat, koska se on sinun sukujuurissasi. Minä ymmärrän niin hyvin ja tunnen
sympatiaa sinua kohtaan. Mutta sinun täytyy valita, mihin suuntaan sinä kiinnität huomiosi. Tähän
draamaan ei ole nopeaa loppua. Tulee olemaan oikeusjuttuja, tuomioita ja teloituksia. Se tulee
jatkumaan kuukausia. Kuinka kauan sinä haluat olla poissa herkistä asioista ja puhtaudesta, johon
Minä olen kutsunut sinut?”
” On totta, että sinä olet tekemisissä jonkinlaisen korruption kanssa joka ainoa päivä. Minä en voi
antaa sinulle mitään takeita, että sinä olisit vapaa tästä, ilman suunnatonta välinpitämättömyyttä.
Ja koska sinä olet asemassa, jossa sinä johdat muita rukoukseen, Minä tulen vaatimaan, että
sinulla on jonkinlainen ymmärrys siitä, mitä tapahtuu ja kuinka Minä haluan sinun rukoilevan.”
” Kaikki, mitä Minä haluan sanoa, on, että Minä haluan sinun etäännyttävän itsesi niin paljon kuin
pystyt yksityiskohdista. Ne ovat pieniä koukkuja, joihin sinä voit jäädä kiinni ja se johdattaa sinut
Internettiin saadaksesi lisää yksityiskohtia. Pyydän, jos voisit hillitä itsesi ja tulla Minun luokseni
ennen kuin katsot lisää. Rukoile ja pyydä Minulta, ”Jeesus, kuinka minun tulisi rukoilla?” Jos Minä
ajattelen, että sinulle on lisää, sinä tulet tuntemaan vapauden katsoa. Jos Minä en ajattele, sitten
tyydytä uteliaisuutesi rukoilemalla koko sydämestäsi ja jätä asia Minun jalkoihini.”
” Kun teet väkivaltaa uteliaisuudellesi, se on hyve, jolla on paljon ansiota. Minä lasken sen
paastouhraukseksi. Minä olen kuullut sydämesi itkun. Minä en ole kuuro tai kaukana. Minä asun
sinun sisälläsi, Minä olen kuullut ja Me olemme vastaamassa sinun rukouksiisi, kuin myös
tuhansien muiden, joiden sydämet itkevät loppua tälle.”
” Minä pidättelen poissa vihaa. Seitsemän suurkaupungin pommittaminen ydinpommeilla EI ole
agendassa. Sinä muistat, kun pommi oli matkalla asuintaloon Jerusalemissa ja kääntyi ympäri ja
meni merelle? Minulla on Minun tieni ja Minun tieni ovat paljon suuremmat kuin kenenkään
ihmisen tiet.”
” Kuitenkin teidän rukouksenne ovat suunnattoman arvokkaita. Kyllä, Minä haluan sinun ihmistesi
rukoilevan. On pantu toimeen monia kostojuonia maatanne vastaan, kun se edistyy Maanalaisen
Hallituksen (=Deep State) lonkeroista vapautumisessa. Se on paljon laaja-alaisempaa kuin oli ensin
kuviteltu, paljon enemmän. Miksi? Koska on olemassa heitä, joiden kunnianhimona on toteuttaa
agendat, jotka oli aloitettu ja he pitävät matalaa profiilia hallinnossa, tietäen, että jos tulee
paljastetuksi, se tulee olemaan heidän loppunsa. Kuitenkin he vielä ovat siellä ja teeskentelevät
olevansa teidän puolellanne.”
” Se on suuri vaara… he paikoilleen asetettuina ja heidän henkilökohtaiset agendansa ja
kuuliaisuutensa Uudelle Maailman Järjestykselle (=NWO=New World Order). He tulevat
tuhoamaan, kukistamaan missä ikinä ovatkin, mutta niin kauan kuin asiat ovat kuumimmillaan
presidenttinne agendoissa, he teeskentelevät olevansa mukana. Sitten, kun mahdollisuus
ilmaantuu, he tulevat pettämään sen, mikä on oikein.”
” Jälleen, tämä on paljon syvemmällä kuin toiset ovat ajatelleet ja sillä on lonkeroita jokaisessa
suuressa hallituksessa ja se on hyvin yhdistynyt. Siispä, Minä tarvitsen teidän rukouksianne, että
nämä petturit tullaan paljastamaan, ennen kuin he voivat tehdä vahinkoa.”

” Rukoilkaa, rukoilkaa, rukoilkaa presidenttinne puolesta. Hän ei voi tehdä mitään ilman teidän
rukouksianne, paastoamistanne ja uhrauksianne. Tällä tavalla vapautetaan armo kukistaa paha.
He, jotka vuodattavat sydämensä Minun Isäni valtaistuimen edessä, jotka saavat aikaan, että Hän
nousee kukistamaan pahan. Nämä rukoukset ovat teidän kaikkein voimakkaimmat aseenne. Minä
en voi sanoa sitä tarpeeksi monta kertaa. Minkä on mahdotonta ihmiselle, on mahdollista
Jumalalle ja te tulette kohtaamaan monia mahdottomia juonenkäänteitä tulevina kuukausina.”
” Muistakaa, että te olette tekemisissä satanistien kanssa. Vaikka te lukitsisitte 75% Satanistisista
noitakokouksista, toisia tultaisiin värväämään heidän tilalleen. Rukous ON pelastuksenne. Siksi
maassanne on vapautettu Kunnianhimon Henki ja Hankkimisen, Rahanhimon ja Häirinnän Henget
Internetissä. He eivät halua, että teillä on rukoukselle omistettua aikaa. Siksi sinua vainotaan – sinä
opetat sitä, mitä he pelkäävät.”
”Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään
kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että me saisimme viettää
rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja
otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme.” Paavalin Ensimmäinen Kirje Timoteukselle 2:1-3.
” Ihmiskaupassa ei ole mitään arvokkuutta. Myrkyllisissä rokotteissa ei ole arvokkuutta, eikä
myrkyllisessä ilmassa, mitä te hengitätte. Pikemminkin, on alentavaa nähdä Minun rakastamieni
ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin joutuvan korruptoituneitten hallintojärjestelmien saaliiksi ja
synkronoitujen tapahtumien säässä, taivaalla, yleisessä kansanterveydessä, kansanmurhissa –
näiden kaikkien saaliiksi. Täällä teidän maassanne ja vieraissa maissa, missä myrkkyä levitetään
ruokaan ja veteen, että rajoitetaan väestöä ja edistetään tauteja.”
” Tämä on Saatanan agenda: supistaa väestöä kärsimyksen, sairauden ja kaikennäköisten sotien
avulla, mukaan lukien ilmastosodan, nälkiintymisen… Voi, Clare, Minä voisin jatkaa aina vaan –
irvikuvat eivät lopu koskaan.”
” Ja ihmiset, jotka hakeutuvat virkoihin, ollakseen korruptoituneita ja pysyäkseen riveissä tämän
agendan kanssa, heillä ei ole aavistustakaan kuinka hyvin typeriä he ovat. He katsovat vain rahaa.
Heillä ei ole hajuakaan! He sahaavat juuri sitä oksaa, jolla ovat. Totuus on, että kun hallitseva Eliitti
on saattanut loppuun sen, mitä haluavat, monet heidän maaorjistaan tullaan lopettamaan; heitä ei
tulla kutsumaan Eliitin uljaaseen uuteen maailmaan.”
” Herätkää ihmiset! Te, jotka tarkkailette tällaisia sivuja kuin tämä, luuletteko te, että kun asiat
kehittyvät kaaokseksi, teidät tullaan kutsumaan yksityisiin Eliitin bunkkereihin, nauttimaan
shamppanjaa ja kaviaaria? Ajatelkaa uudestaan. Teidät tullaan sulkemaan ulkopuolelle kaikkien
muiden ”murisijoiden” kanssa, jotka tekivät heidän likaiset työnsä. Te tulette samaan loppuun,
kuin mitä te tarjositte muille, kukistaaksenne heidät.”
” Nämä ihmiset ovat pahoja valehtelijoita, jotka tekevät mitä tahansa edistääkseen agendoitaan.
He lupaavat teille turvallisuutta heidän uudessa hallinnossaan ja sitten teloittavat teidät tai
sulkevat ulkopuolelle, kun te olette tehneet heidän urakkansa. Katukaa tätä pahaa, johon te olette
ottaneet osaa. KATUKAA! Minä sanon teille.”
” Jos te tulette Minun luokseni katuvaisina, Minä tulen antamaan teille anteeksi ja parantamaan
teidät. Ja vaikka jos te kuolisitte palvelusta tehdessänne, te tulette olemaan Minun kanssani
Taivaassa. Koska Minun lupaukseni ovat todellisia, joka ainoa. Ja Minä rakastan teitä suuresti ja
kuolin tehdäkseni teille mahdolliseksi olla Taivaassa Minun kanssani ikuisesti.”

” Mistä lähtien Saatana on tehnyt teille mitään sellaista? Aivan oikein – hän ei tehnyt, ei tee ja hän
tulee jatkamaan teidän opettamistanne huiputtamaan, koska hän on Valheiden Isä. Ja teidän olisi
pitänyt se jo arvata tähän mennessä: kaikki, mitä hän on teille luvannut, jatkuu vain tietyn matkan
ja sitten hän riistää sielunne ruumiistanne ja kiduttaa teitä, kun hän nauraa typeryydellenne, kun
uskoitte mitä tahansa hän sanoi.”
” HERÄTKÄÄ! Te olette pelinappula – korvattavissa oleva. Kun teidän työnne on tehty, te kelpaatte
vain huviin, jota demonit saavat, kun he kiduttavat teitä ikuisesti Helvetissä. Minä rukoilen teidän
puolestanne, Minä rakastan teitä, eikä Minulla ole minkäänlaista halua nähdä teitä Helvetissä.”
” Ja teille muille, Sydänasukkaat, rukoilkaa näiden puijattujen puolesta, että he heräisivät, ennen
kuin on liian myöhäistä. Älkää olko inhottavia tai julmia heitä kohtaan; rukoilkaa heidän
puolestaan ja näyttäkää heille Minun ehdotonta rakkauttani. Tämä on heidän ainoa, AINOA
toivonsa.”
” Sillä aikaa, älkää salliko vihollisen katkaista rukoiluaikaanne lyhyeen tai tehdä siitä hajanaista.
Ponnistelkaa rukouksessa ja paastoamisessa. Teidän elämänne tulee paranemaan
hämmästyttävän nopeasti, koska teidät tullaan suuresti palkitsemaan tottelevaisuudestanne.”

