67. Jeesus sanoo…
Minä asetan Lopun kaikelle Pahalle, mukaan lukien hallitsevalle Eliitille
MITÄ TÄYTYY TAPAHTUA… MINÄ ASETAN LOPUN ELIITILLE & KAIKELLE PAHALLE
Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 7. Toukokuuta, 2015.
( Clare ) Oi, Herra, Minun sydämeni on niin raskas siitä, mitä tälle kansakunnalle täytyy tapahtua.
Jeesus vastasi… ”Mitä jos Minä kertoisin sinulle, että teidän rukouksiinne on vastattu ja Minä aion
puuttua asioiden kulkuun ja antaa hänelle vielä toisen mahdollisuuden?”
( Clare ) Vau, se olisi ihmeellistä, mutta tekisi minusta myös väärän profeetan.
( Jeesus ) ”Kumpaa sinä pitäisit parempana?”
( Clare ) Se on helppoa…
( Jeesus ) ”No niin, Minä en voi, enkä aio.”
( Clare ) Minun sydämeni vajosi.
( Jeesus ) ”Minä en voi. Mutta Minä tulen kasvattamaan ryhmän työntämään pimeyden voimia
taaksepäin, niin että ei tule olemaan täyttä hävittämistä.”
( Clare ) Herra, minun mielestä ei ole reilua, että mädät, korruptoituneet ihmiset, jotka ovat
kontrolloineet tätä maata kulissien takana ja antaneet tämän kaiken tulla alas meidän päällemme,
että he saisivat tahtonsa läpi. Loppujen lopuksi on olemassa ryhmä todellisia amerikkalaisia, jotka
ovat kristittyjä ja puolustavat sitä, mikä on oikeaa.
( Jeesus ) ”Siksi Minä aion taistella heidän puolestaan. Sinähän muistat raketit, jotka laukaistiin
Israeliin ja ne kääntyivät takaisin lennosta ja menivät kauas merelle?”
( Clare ) Muistan.
( Jeesus ) ”No niin, sama asia tulee tapahtumaan avain hetkillä, rukousten vuoksi. Sinun rukoustesi ja
muiden rukousten – tämä tulee tapahtumaan uudelleen ja uudelleen, kunnes se on päättynyt. Ne,
jotka ovat kokoontuneet yhteen maanalaisiin bunkkereihin, Minä olen kutsunut heidät sinne, heidän
hautoihinsa. Tässä kansakunnassa tulee olemaan puhdistaminen pahasta. Kyllä, Minä tulen tuomaan
oikeudenmukaisuutta. Tahallisia rikoksia on tehty tässä maassa, loppu mielessä, mikä on Minun
suojelukseni poistaminen. Sellaisia asioita kuin abortti ja homojen oikeudet, sissien ja muiden
kumouksellisten harjoittaminen, että häirittäisiin laillisia hallituksia ympäri maailman. Ja kaikki tämä ja
hallitseva eliitti. Minä teen siitä lopun. Ei yksikään heistä tule pääsemään pakoon Minun vihaani. Ei
edes yksi ainoa, mukaan lukien heidän jälkikasvunsa.”
”Sinä kysyt Minulta, miksi Minä tappaisin jälkeläiset, viattomat vauvat? Tiedätkö sen pahan, mikä
näiden demonisoitujen lapsien kautta synnytetään? He eivät ole niin kuin todelliset ihmiset – kuten
sinä, kuten Minä olin Maapallolla. Ei, heidät on demonisoitu, varustettu paholaismaisilla
luonteenpiirteillä, ja he ovat taipuvaisia vain julmuuteen ja pahaan. Paritettu olemaan hyväkäytöksisiä
ulkokuoriltaan, mutta kokonaan vihaisia sisimmiltään. Kyllä, nämä ovat Nefilien, jättiläisten, jälkeläisiä
ja jopa pahempaa.”
”Kyllä, Minä kerään paholaiset ja hänen enkelinsä ja heidän jälkeläisensä ja heitän heidät kaikki
Tulijärveen loppujen lopuksi. Mutta loppu niille, jotka olivat heidän kanssaan liitossa, tuomio tulee
alkamaan tällä Maapallolla, kun kaikki ovat julistaneet niin varmasti ”Katsokaa – me olemme turvassa

kaaoksesta, jonka me loimme ulkopuolelle. Hyödyttömät syöjät tullaan tappamaan, mutta me
tulemme olemaan turvassa Maapallon syövereissä, hyödykkeinemme ja palveluinemme.” Ja sitten se
tulee yhtäkkiä; Maapallon syöverit tulevat purkautumaan ja syöksemään saastan sisältään ulos. Ei
yksikään tule säilymään hengissä, jopa kuten Nooan päivinä. Siispä, he, jotka ovat niin ällistyttävästi
toteuttaneet maanalaiset kaupungit, jotka kykenevät tukemaan elämää tulevia vuosia, heidät tullaan
puhdistamaan pois Maapallolta yhdessä hetkessä.”
( Clare ) Puhutko Sinä fyysisestä puhdistamisesta, missä heidät heitetään pois Maapallolta?
( Jeesus ) ”Minä puhun magmasta ja vedestä - niellen ja syösten heidät pois Maapallolta. Joka ikisen.”
( Clare ) Mutta entä ne, jotka katuvat, Herra, ja muut, jotka ovat viattomia?
( Jeesus ) ”Kuinka sinä voit sanoa noin, Clare?”
( Clare ) No niin… yritän katsoa, jos joku saattaisi olla viaton koko sotkussa.
( Jeesus ) ”Kuten Nooan päivinä, Minun Rakkaani, kuten Nooan päivinä. Sinulla ei ole aavistustakaan
hallitustasolla olevien korruption laajuudesta, mittavista paritusohjelmista, niistä, jotka näyttävät
täysin normaaleilta, mutta käytännössä heillä ei ole sielua.”
( Clare ) Mitä heillä sitten on?
( Jeesus ) ”Heillä on älykkyys ja heillä on määräykset. Heitä ei ole kasvatettu ajattelemaan itse, vaan
palvelemaan kyselemättä.”
( Clare ) Huh huh!
( Jeesus ) ”Minä tiedän, että sinä suret maasi puolesta, mutta se tulee säilymään hengissä. Pahat
tulevat uppoamaan. Minun ihmisiäni Minä tulen suojelemaan. Tulee olemaan voitto. Minä olen
Jumala. Minua ei tulla pilkkaamaan.”
( Clare ) Mutta Herra, entä Fema-leirit (Fema=Yhdysvaltain hätätilavirasto, osa kotimaan
turvallisuusvirastoa) ja kaikkien amerikkalaisten pidättäminen ja tappaminen?
( Jeesus ) ”Tulee olemaan paljon teurastamista, jossa Minut tullaan ylentämään. Mutta mikään siitä ei
tule vahingoittamaan oikeudenmukaisten Sieluja. Ei, heidän palkkionsa on Minun kanssani. Ja Minä
tulen puuttumaan asioiden kulkuun yliluonnollisella rauhalla hetkellä, jolloin tarvitaan.”
( Clare ) Oi Jeesus, minulle on liian kauhistuttavaa edes ajatella sitä. Se on niin kauheaa.
( Jeesus ) ”No niin, viattomien kohdalla terrori kestää vain hetken. Syyllisillä tulee olemaan ikuisuuden
terrori.”
( Clare ) Mitä he oikein ajattelevat? Että he pääsevät pakoon tuomiota?
( Jeesus ) ”He eivät ajattele. Heidät on kudottu hedelmöityksestä lähtien valheilla, paritettu
valheellisen tiedon kanssa, niin että heidän perustuksensa ovat ilmassa, ei mitään muuta kuin
valheiden peruskalliota. He elävät koko elämänsä tässä petoksen ympäristössä, muiden kanssa, jotka
on lukittu samaan valheiden sänkyyn. Heillä ei ole aavistustakaan niiden todellisuudesta, ketä he
palvelevat, tai mitä he tekevät. Heidät on harjaannutettu uskomaan, että hyvä on pahaa ja paha
hyvää. Heillä ei ole muuta näkökulmaa. Monia heistä Minä en ole luonut, he ovat klooneja. Siispä,
näet, että he eivät voi vastata Minulle, koska he eivät ole Minusta. Ja se osa aivoista, joka oli
tarkoitettu Minua varten, on kahden eri lajin risteytystä. Oi Clare, se on niin ruma aihe, pyydän… ei
enää kysymyksiä. Minä vihaan puhua siitä.”

”Se, mitä Minä yritin saattaa loppuun, oli näyttää sinulle tämä ”Jumalan Liike” puhdistaa paha
Maapallolta. Joka ikinen heidän pahoista jälkikasvustaan, jotka ovat olleet osallisina näissä valtavissa
petoksissa, on menossa loppuunsa. Sitten Minä tulen takaisin vaatimaan Maapalloa takaisin.”
( Clare ) Mutta Herra, entä säteilyn myrkyllisyys joka puolella Maapalloa?
( Jeesus ) ”Minä voin yhdellä Minun Käteni pyyhkäisyllä hävittää viimeisetkin jäljet tästä myrkystä ja
ennallistaa Maapallon koskemattoman puhtauden.”
( Clare ) Mutta minä luulin, että olisi tuho, kun Sinä palaat? Eikö meillä ole loputon siivousurakka läpi
koko Maapallon? Kunnostaminen?
( Jeesus ) ”On totta, että työtä tulee olemaan paljon tehtäväksi tietyillä alueilla. Toiset alueet tulevat
olemaan niin alhaalla maan alla tai meren alla, että se ei ole tarpeellista. Minä tulen avaamaan
Maapallon nielaisemaan pahimman pilaantumisen alueet – koskaan niitä ei tulla enää näkemään.
Minä tulen puhdistamaan Maapallon myöskin tulilla, valmistellen maaperää uudelle Keväälle. Minä
saan aikaan, että vedet puhdistuvat syvissä paikoissa ja palaavat takaisin kristallisen kirkkaina. Oi, niin
paljon Minä tulen tekemään ennallistaakseni tämän kauniin Maapallon, jonka Minä loin Minun
rakkailleni.”
”Saatana on todellakin tuhonnut Maapallon monissa, monissa paikoissa kauneuden, joka Minä loin,
mutta Minä tulen ennallistamaan ne. Niinä aikoina se tulee olemaan iloista työtä, jopa kuten
Jerusalemin muurien uudelleen rakentaminen. Tulee olemaan paljon tervettä ylpeyttä ja iloa
ennallistamistyössä. Jokaiselle tullaan antamaan osa tehtäväksi.”
( Clare ) Ja nämä demoni-muukalaiset? Heidät kaikki tullaan eristämään Maapallolle ja sitten pitämään
tuhat vuotta, niin että heidän terroriansa ei enää tule olemaan missään päin universumia?
( Jeesus ) ”Aivan oikein. Ja heitä on legioonittain, legioonittain, satoja tuhansia – mutta jokainen,
viimeiseen asti tullaan eristämään, eikä heidän sallita vaikuttaa millään tavalla Maapalloon tai
Maapallon ihmisiin. Heidät tullaan täysin sitomaan ja eristämään kaikin tavoin.”
”Iloa ja hyvyyttä tulee olemaan runsaasti ja jokainen pahuuden varjo tulee olemaan peräisin ihmisen
sydämestä, demonisen maailman koskematta. Jos pahuutta nousee esiin, se on syntynyt ihmisen
sydämessä – ei sen ulkopuolella niin kuin on ollut menneessä. Katsohan, Puutarhassa, Saatanan
sallittiin viekoitella Eevaa ja Aatamia. Mutta Millenniumin, tuhatvuotisen ajanjakson aikana, sellaista
viekoittelua ei tule olemaan Saatanasta. Maapallo tulee olemaan täysin vapaa hänen
vaikutusvallastaan.”
( Clare ) VAU.
( Jeesus ) ”Kyllä, Vau! No niin, Minä vain otin tämän asian esille, koska Minä en halunnut sinun
surevan ylettömästi. Kaikki tulee kääntymään Minun Kunniakseni. Vaikka hetkellisesti Minun
närkästykseni ja vihani täytyy tuntua Maapallolla, aika tulee menemään ohi nopeasti, kuten Minä
lupasin ja kaikki asiat tullaan tekemään uudeksi. Ymmärrätkö, Minun Rakkaani?
( Clare ) Minä luulen niin.
( Jeesus ) ”Hyvä, ole sitten rauhassa, älä anna minkään pelästyttää tai järkyttää sinua, kaikki tästä,
mikä on tulossa tapahtumaan, on Minun hallinnassani.”
( Clare ) VAU ja mikä hallinta se onkaan. Ihmeellistä.
( Jeesus ) ”Kyllä, Minä pidän sinun ihmetyttämisestäsi.

( Clare ) Tulevat ihmeet koskaan lakkaamaan?
( Jeesus ) ”Eivät koskaan. Eivät koskaan. Eivät koskaan. Olkaa voimistettuja nyt, älkää antako minkään
suistaa teitä raiteiltanne… kulkekaa vakaasti. Olkaa rohkeita, päättäväisiä. Minä olen tulossa
ennallistamaan Oikeudenmukaisuuden Maapallolle.”

