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TAKAISINMAKSUN AIKA ON TULLUT
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Syyskuuta, 2017.
Jeesus aloitti… ”Minun ihmiseni, kaikki nämä katastrofit ovat korruption oireita syvimmällä tasolla
maassanne. Jumalattomien tapojen ja korruption. Se, mitä te rukoilette presidenttinne puolesta,
kompensoi tuhoutumista, jota hyvin lähellä te olitte viime vuonna. Mutta pahoilla, ei-uskovilla ja
piittaamattomilla ihmisillä maassanne ja heitä johdattavat pinnalliset väitteet ja lihansa – heillä on
myös kätensä tässä kurittamisessa.”
”Teidän maanne on todella jakautunut niihin, jotka ajattelevat syvällisesti ja niihin, jotka seuraavat
sokeasti; niihin, jotka kuuluvat Minulle ja niihin, jotka kuuluvat maailmalle ja sen anti-Kristus
systeemille. Voi, kyllä, jopa nyt anti-Kristus on manifestoitumassa, juuri pinnan alla – ja korruptio
vaatii tuomiota.”
”Mutta te olette huutaneet apua, paastonneet ja rukoilleet ja teitä on kuultu.”
”Tulevina kuukausina, kuolettavia iskuja tullaan jakamaan niille, jotka ovat pyrkineet toteuttamaan
Saatanan globaalisen tuhon suunnitelmat. Kaikki he yksityisellä sektorilla, jotka ovat asettaneet
itsensä Paholaisen kannalle ja valinneet eliitin agendan, mieluummin kuin oikeamielisyyden ja se
tulee koskemaan perustuslakianne. Teidän rukouksenne on kuultu ja Minun Isäni aikoo jälleen
siivota talon tässä kansakunnassa. Puhdistaa perusteellisesti. Eliitin agenda tulee saamaan
rampauttavia iskuja. Vaikka te ette tulisi olemaan siitä tietoisia, te tulette saamaan satoa:
syvenevän rauhan ja järjestyksen, joka seuraa sen kantapäillä.”
”Takaisinmaksun aika on tullut. Minä olen saarnannut, vedonnut, kerjännyt, etsinyt kovasti ja
asettanut tulen niiden omaantuntoon, ketkä ovat junailleet pahaa. Heidän vastauksensa oli nauraa
ja kääntää selkänsä Minulle. Minä olen antanut heille lukuisia mahdollisuuksia katua… kuten on
kirjoitettu, ”Velhonaisen älä salli elää.” Toinen Mooseksen kirja 22:18. Teidän maanalainen
hallituksenne on Paholaisten ja kaikenlaisten perversioiden pesä ja ilman katumusta heille ei ole
toivoa. He eivät tule pakenemaan tulevaa vihaa, jota he ovat junailleet kukistaakseen köyhät ja
oikeamieliset, se tulee olemaan heidän oma perikatonsa.”
”Ja Minun ihmiseni tulevat jatkamaan ylistystä ja kiittämistä, juhlien vapauttaan.”
”Mutta sitten tulee kuolettava ansa. Minä varoitan teitä, Minun ihmiseni, jos te käännytte pois
Minusta ja ylistätte epäjumalia – se tarkoittaa, palvotte rahaa, kauneutta, vaikutusvaltaa – teitä
tullaan jälleen sortamaan seitsemän kertaa pahemmin. Älkää salliko korruptiota hallinnossanne;
älkää uhratko sitä, mikä on oikein, henkilökohtaisen edun vuoksi.Tukeutukaa Minuun koko
sydämillänne ja tuokaa katumusta ympärillänne oleville.”
”Te olette Maapallon suola ja teillä on voima säilyttää tämä kansakunta vielä pidemmän aikaa.
Mutta jos te unohdatte itsenne ja tulette omahyväisiksi helpossa elämässä, te tulette
menettämään voiman säilyttää kansakuntanne. Siitä te olette tulossa. Pyydän, Minun Ihmiseni,
älkää menkö takaisin, älkää palatko materialismin oksennukselle. Puolustakaa sitä, mikä on
OIKEIN, kaiken muun hyödyn yli. Olkaa halukkaita menettämään mitä tahansa, mieluummin kuin
pettämään sen, mikä on oikein.”
”Minä en voi pidellä tätä kansakuntaa koossa – vain te voitte, rukouksilla ja elämäntavalla, joka
julistaa Minun hallintoani elämissänne, että Min olen teidän Hallitsijanne ja te ette tule
hyväksymään ketään toista.”

”Minä en vapauta teitä vielä, aika on vielä hyvin myrskyisä. Mutta Minä kerron teille, ilkeys tulee
saamaan lopullisen iskun. Toipuminen ja uudelleen rakentaminen tulee viemään paljon aikaa.
Pitäkää huoli, että te ette lankea tai tämä turmiollinen paha tulee versomaan takaisin seitsemän
kertaa pahempana.”
”Te kysytte Minulta, ”Mutta kuinka Minä voin vaikuttaa tilanteen paranemiseen?” Jokapäiväisillä
valinnoillanne, äänillänne vaaleissa, sillä mitä sallitte perheissänne, kaupungeissanne ja
valtioissanne. Sillä mitä suvaitsette ja mitä vastustatte, nousemalla näkyvästi vastustamaan
pahuutta, julistaen sen siksi, mitä se on ja että synnin palkka on kuolema.”
”Amerikka, sinä olet tullut niin lähelle kuolemaa, niin lähelle. Mutta sinulle on annettu Armoa. Nyt
sinun täytyy elää, kuten on oikein ja kieltäytyä hyväksymästä korruptiota ja syntiä. Nämä ovat
Minun toimeksiantoni sinulle.”
”Joitakin teistä tullaan kutsumaan virkaan. Teidän täytyy muuttaa tavat, millä asioita on tehty
menneisyydessä. Jotkut teistä tulevat menettämään henkensä puolustaessaan sitä, mikä on
oikein; teidän täytyy olla valmistautuneista puolustamaan sitä, mikä on oikein tai kuolemaan.
Kaikkien teidän täytyy elämäntavallanne julistaa, että synti ei ole hyväksyttävää. Sitten pahuus
tullaan puhdistamaan keskuudestanne.”
”Minä tiedän, että tämä kuulostaa dramaattiselle; mutta te olette tienhaarassa. Ja vakaa sitoumus
ja muutoksen tarkoitus on ehdoton edellytys Amerikan hengissä säilymiselle.”
( Clare ) No niin aloin erottamaan tästä viestistä, koska se on vahvempi, ajattelin, kuin mikään,
mitä olen ikinä Häneltä saanut. Ja kuulin hyvin selvästi Hänen sanovan…
( Jeesus ) ”Tämä kaikki on Minulta, Clare, tämä on viesti, jonka Minä haluan lähettää Minun
ihmisilleni. Uudistaminen ei ole vaihtoehto; se on ehdoton edellytys. Minä tulen olemaan jokaisen
teidän kanssanne, sen mukaan kuinka te uskotte ja olette uskollisia puolustamaan totuutta.”
”Tämä on uusi päivä teille kaikille. Jatkakaa rukoilemista ja paastoamista vielä pidempään, kun
asiat liikkuvat ja murskautuvat Minun Isäni mahtavassa kädessä.”

