530. Varoitus Jeesukselta, Ei hyvältä näytä tässä vaiheessa
VAROITUS JEESUKSELTA KOSKIEN VARJOHALLITUSTA… EI HYVÄLTÄ NÄYTÄ
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Elokuuta, 2017.
Jeesus aloitti… ”Menossa on elämän ja kuoleman kamppailu käännekohdassa, se tulee tuhoamaan
tämän kansakunnan. Minä tarvitse jokaisen kärsimyksen, Clare, ja Minä tiedän, kuinka sinulla on
ollut taakkaa yrittäessäsi tehdä kaiken, mitä Minä olen pyytänyt sinua tekemään Minun
puolestani. Minä tiedän, kuinka sinä kärsit, koska aika liukuu sormiesi lävitse, ei väliä kuinka
kovasti sinä yrität keskittyä. Ja sinun kiputasosi on ollut melkein sietämätöntä. Tämän myös Minä
sallin kärsimyksenä ja olen hyvin mieltynyt sinun valintaasi laittaa tämä viesti ilmoille, ennen
kaikkia muita asioita, joita sinä olisit voinut olla tekemässä tänä iltana.”
”Tämä on salajuonien ja takahuone sopimusten aikaa. Yhtenä äärimmäisyytenävihollinen on
kutonut kansakuntien ylle verkon, vetääkseen ne kaiken loppumisen konfliktiin, missä mitään
elävää ei jää tälle planeetalle jäljelle. Toisena ovat ne, jotka haluavat tämän maan olevan
diktatuuri, osa uutta maailman järjestystä. Mutta niin kauan kuin Minun ihmiseni kärsivät ja
rukoilevat, Minä pidättelen sitä. Mutta Minun täytyy varoittaa teitä – tässä vaiheessa ei hyvältä
näytä.”
”Minun ihmiseni, monet teistä eivät ole valmiita Taivaaseennostoon. Minä olen antanut Clarelle
näitä unia, niin että hän voisi jakaa teidän kanssanne, kuinka vaikeaa tulee olemaan niillä, jotka
eivät ole ympärileikanneet sydäntään ja antaneet elämäänsä Minulle.”
( Clare ) Olen pahoillani, Herra, en tunnistanut, että se oli Sinun aikomuksesi. Rakkaat, minulla on
ollut näitä pahaenteisiä unia kuukausien ajan ja jokaisessa niistä minä etsin pakoreittiä, enkä
koskaan löydä sitä.
( Jeesus ) ”On totta, että Maanalainen Hallitus on suurin uhka tälle maalle tänä aikana ja Minä olen
kutsumassa teitä kaikkia tukemaan omaa ristiänne ja mitä tahansa muuta ristiä, minkä Minä laitan
selkäänne.”
( Clare ) Maanalainen Hallitus (=Deep State) on Uusi Maailman Järjestys (NWO=New World Order)
ja Obaman liittoutumat, maanalainen hallitus, joka kontrolloi asioita.
( Jeesus ) ”Tämä aika ei kestä ikuisesti, läpimurto tulee tapahtumaan tavalla tai toisella, joka tulee
syöksemään maanne rauhaan tai sisällissotaan.”
”Tällä hetkellä teidän rukouksenne merkitsevät kaikkea ja ne ovat ainoa asia, joka pidättelee
pahaa hallintoa taka-alalla. Minä olen antanut teille unia tulevaisuuden elämisolosuhteista.
Miehet, naiset ja lapset tullaan erottamaan toisistaan ja asettamaan karanteeniin ja pitämään
vangittuina, kunnes heidät on täysin rokotettu myrkyillä ja on määritetty, että onko heillä yhtään
arvoa tulevalle hallinnolle – tai pitäisikö heidät raivata tieltä. Kuten on kirjoitettu: he tulevat
haluamaan kuolemaa, mutta he eivät voi saavuttaa sitä.”
”Suunnitelma on kehitteillä, tämän hallinnon syrjäyttämiseksi, luoda poikkeustila ja pakottaa
ihmiset elämään varjohallitusta varten ja Uutta Maailman Järjestystä varten. Minä olen yhä
vetelemässä naruista, Clare. Minä yhä estän heidän suunnitelmansa ja he turhautuvat. Minä teen
sen teidän rukoustenne ja uhraustenne voimalla.”
”Sen pitäisi tulla ilmeiseksi hyvin pian, että tätä pahaa voimaa täytyy vastustaa ja toimia sitä
vastaan, jokaisen miehen, naisen ja lapsen, jotka ovat Jumalan palveluksessa. Jokainen ehdokas

pitää valita äärimmäisellä huolella, että saadaan oikeat ihmiset oikeisiin töihin. Se näyttää
veronmaksajista musertavalta työltä – he toimivat vain sääntöjen ja valtavan väärän tiedon
määrän mukaan, eikä sen laajan ymmärryksen mukaan, mitä todella on meneillään.”
”Sitten on niitä, jotka tekevät yhteistyötä tämän varjovaltion kanssa ja heillä ei ole hajuakaan,
kuinka heitä käytetään hyväksi, vastoin heidän todellista tahtoaan, jos he vain tietäisivät, mitä
nämä pahat ihmiset ovat aikomassa. Mutta he eivät ole käyttäneet aikaa todella tutkiakseen
valheita, siispä he ovat nielaisseet puolueen linjan vastustaakseen hyvää miestä virassa ja jatkavat
sokeaa marssia, aiheuttaen kaaosta, myyden vapautensa prosessin kuluessa.”
”Presidenttinne tekee kaiken, mitä hän voi tuhotakseen jokaisen jumalattoman lain, jota voidaan
käyttää ihmisiä vastaan, että heidät voitaisiin nujertaa ja johdattaa vihollisen leiriin tai raivaamaan
heidät tieltä hatarilla syytöksillä. Paljon Obaman infrastruktuurista on tuhottu, mutta hänellä on
suunnattomat voimat puolellaan ja hän tulee käyttämään niitä tehokkaasti, jos häntä ei hillitä.”
”Minun Ihmiseni, tulee olemaan aika, jolloin mikään muu ei merkitse mitään, paitsi oikea asia.
Ruohonjuuritason amerikkalaiset tulevat olemaan varteenotettava voima, eikä kukaan tule
kutsumaan pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi. Kuitenkaan me emme ole vielä siellä ja vastustus on
raivokasta. Siispä Minä mobilisoin kaikki, jotka ovat halukkaita antamaan elämänsä, hillitsemään ja
kahlitsemaan pahan voimaa.”
”Antakaa Minulle kipunne: tunnekipunne, fyysinen ja mentaalinen kipunne. Antakaa Minulle
turhautumisenne. Antakaa Minulle epäonnistumisenne ja menetyksenne. Antakaa Minulle
odottamattomat tilanteet, kun teidän on pakko tehdä tiiliä ilman olkia. Antakaa Minulle kaikkenne.
Älkää tulko epätoivoisiksi työstä, jonka olette ottaneet tehtäväksi Minulle. Se kaikki sopii toisiinsa
kuin jättimäinen, pyhä palapeli, jolla Minä luon uuden vision.”
”Kuitenkin, tapahtumat tulevat määrittämään, jatkuuko rauha seuraavat kaksi vuotta, vai
heitetäänkö teidät sotaan.”
”Minun Ihmiseni, on niin paljon parempi hyväksyä nämä ristit ilman valituksia, päättäväisesti.
Tietäen, että Minä olen sallinut ne, ilmaistun päämäärän vuoksi - pelastaa tämä kansakunta.”
”Te teette mahtavaa työtä viime viikkojen turhautumisinenne, menetyksinenne ja
epäonnistumisinenne. Niin paljon on mitä ei ymmärretä siitä hyvästä, mitä te OLETTE tekemässä,
siispä jatkakaa, pyydän. Älkää olko allapäin. Ja pyydän, tehkää nämä vapaan tahdon uhraukset niin
anteliaasti kuin voitte, ja Minä tulen tekemään taakat keveämmiksi.”
”Kun sinä valitat, Clare, sinä teet siitä vaikeampaa itsellesi. Yritä olla valittamatta, Minun
Morsiameni, vain kestä nämä turhautumiset suurella tinkimättömyydellä ja anteliaisuudella ja
kärsivällisyydellä. Minä lupaan, että sinä tulet kokemaan paljon helpotusta armeliaisuudellasi,
kiittämisellä ja anteliaalla antamisella.”
”Siispä, kaikissa ponnisteluissasi, rakas Morsian, Minä olen sinun kanssasi. Minä en ole hyljännyt
sinua. Kaikessa mikä on sinun suunnitelmiasi vastaan ja kärsimyksissäsi mitä sinulla on, Minä olen
sinun kanssasi. Ja Minä annan sinulle kärsivällisyyttä ja periksiantamattomuutta, mahtavissa,
mahtavissa armoissa sinulle, että menestyisit ja jatkaisit kulkuasi.”
”Pyydän, tukekaa Minua rukouksillanne ja tietäkää, että teidän rukouksenne ovat voimakkaita
tätä pahaa hallitusta vastaan.”

