473. Aparati Adevarul, divulgati Minciunile si fiti solidari cu Donald Trump
25 februarie 2017 - Mesaj din partea Domnului nostru Isus Cristos catre sora Clare
Isus incepe:
-”CEEA CE SE PETRECE CHIAR ACUM SUB NASUL AMERICANILOR FARA STIREA PUBLICULUI LARG
ESTE ATAT DE SOCANT INCAT OMUL OBISNUIT NU POATE SA CREADA CA ESTE ADEVARAT CEEA
CE SE INTAMPLA,chiar daca afla adevarul.
MEDIA exploateaza la maxim aceast refuz al publicului de a crede asemenea diabolica cruzime ca fiind reala
si face aceasta sub controlul direct al “ELITEI” malefice care orchestreaza totul din umbra.” Cu cit mai mult
noroi este aruncat la ghena ,pentru ca mlastina sa fie epurata(asanata),cu atit mai vehemente si vicioase sint
atacurile celor afectati...Acum este momentul pentru adevaratii crestini sa revendice victoria credintei lor:
APARATI ADEVARUL,EXPUNETI MINCIUNA si FITI SOLIDARI CU OMUL DONALD TRUMP,
PRESEDINTELE VOSTRU!
Pentru ca multe zvonuri si raporturi false sunt generate impotriva lui cu scopul destabilizarii guvernului,dar
rugaciunile razboinicilor Mei care lupta prin rugaciune au oprit aceasta denigrare in fasa,inainte ca ea sa
produca efecte devastatoare. CERETI prin rugaciune,Rugati-va ,rugati-va continuu,va spun: Da,stiu ca ati
suferit cu totii f mult pentru acest om si pentru dreptate,iar rugaciunile voastre au fost cele care au tinut
atacurile la distanta si infertile. Dar este nevoie sa continuati sa va rugati pentru presedintele vostru caci in
aceasta lupta extenuanta El are nevoie de si mai multa TARIE: MORALA,SPIRITUALA,FIZICA si
EMOTIONALA.Caci guvernul subteran iese chiar acum din ascunzatoare si foloseste oameni
dezinformati,care nu au nici un interes in a urmari binele acestei tari,ca sa-si atinga scopul”.
“Doamne,cum poate fi oprit acest lucru?”
-Eu lucrez si ating inimile multora in profunzime si in cugetele lor,dar faptul de a fi corect informat si informarea
publica ,in masa a celor care nu au nici un habar despre ceea ce se intimpla in spatele usilor inchise va
intoarce soarta tarii spre bine cu fiecare eveniment nociv al carui curs va fi rasturnat prin corecta informare a
celor care acum sunt neutri sau absenti de la lupta,sau in opozitie din necunoasterea adevarului. Dupa
rugaciune,expunerea adevarului este a doua puternica arma de care dispuneti. Lupta care se duce in
incercarea de a rasturna noul guvern in formare este DISPERATA. De aceea multi dintre voi sinteti chemati
acum sa luptati in prima linie,cu orice puteti oferi ca ofranda,jertfa si orice fel de suferinta puteti duce in spinare
ca sacrificiu pentru Mine...CACI PUTEM CISTIGA ACEASTA BATALIE ,dar lupta care se cere ESTE
FEROCE. In acelasi timp va chem pe voi,locuitori in inima divina,nu doar sa luptati pentru adevar si impotriva
coruptiei si a nedreptatii dar si sa faceti acte de caritate cit mai multe posibil. La fel ca NEHEMIA,care lupta cu
sabia intr-o mina in timp ce reconstruia zidul de protectie cu cealalta mana,la fel va trebui sa faceti si voi :in
timp ce ii ajutati pe cei saraci, informati corect pe cei nestiutori,raspanditi adevarul,treziti constiinta adormita a
oamenilor oridecite ori aveti ocazia si predicati evanghelia,vestea dragostei Mele nemarginite pentru voi.
-”O,Isuse Doamne,ma simt atat de neputincioasa in aceasta batalie crancena!”
-”Nu este asa,Clare! Munca ta nu este zadarnica ci aduce mult rod de care nu esti consienta pentru ca nu il
vezi, iar comuniunea pe care o oferi este incarcata cu putere divina de catre Mine ,mijlocirea pe care o faci
este nepretuita si rugaciunile tale sint o parte integranta din aceasta lupta pentru ca datorita lor multi s-au trezit
si au pus umarul la reconstructia temeliei acestei tari care se pregateste sa renasca din cenusa coruptiei.Nu te
opri,nu renunta si nu te descuraja!Rolul tau este unul extrem de important in aceasta batalie!”
-Trezeste-te America,trezeste-te!Este timpul sa vezi realitatea sistemului tau politic asa cum este ea de zeci
de ani incoace!Este timpul acum sa ii tragi la socoteala pe cei care te reprezinta politic pentru loialitatea pe
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care ti-o datoreaza si de asemenea ,ei trebuie sa-ti dea socoteala pentru atacurile impotriva celor care
punindu-si viata la risc “asaneaza-epureaza mlastina” in prezent.
-Este o treaba murdara,dezgustatoare,dar Ingerii Mei lucreaza din greu la reversul cursului evenimentelor in
favoarea dreptatii, adevarului si impotriva coruptiei.Multa intelepciune si putere supranaturala din inalt este
revarsata impotriva dusmanului. Cind oamenii iubesc dreptatea si libertatea mai presus de vietile
lor,atunci,raul este tinut la distanta,paralizat si poate chiar rasturnat definitiv.Totul depinde de voi,poporul meu
si este in puterea voastra: rugaciunile,postul,jertfele de bunavoie,milostenia si dragostea pe care vi le oferiti
unii altora in numele Meu,informarea corecta a celui nestiutor,toate acestea sunt arme de care dusmanul se
teme cu atit mai mult cu cit Eu insumi le multiplic pe masura ce Imi sunt oferite ca jertfa. Oricit de putin
reusesti sa faci conteaza enorm...continua sa faci tot ce poti,oricit de insignificant iti poate parea acum!
-Stiu ca v-a fost greu,chiar foarte foarte greu multora dintre voi,dar nu exista nici o alta cale,metoda de a
acumula forta necesara eliberarii gratiei pentru popor.Lupta este sangeroasa si grea si multi dintre eroii
credintei in Mine au iesit in prima linie expunindu-se la lovituri dure si pierderi severe,insemnate,avand ca
singura consolare o dragoste si mai mare pentru Mine crescand in inima lor,in timpul rugaciunilor si inchinarii
lor MIE.
-De aceea te rog,nu ceda si nu te descuraja din pricina racnetului furtunii,al efortului personal care trebuie
depus si din pricina atacurilor la care te expui! Ci mai degraba,raspandeste si marturiseste adevarul pe care Lai auzit de la Mine,iesi in intimpinarea celui naiv si neinformat,descopera-i adevarata sursa a opozitiei,si
adevaratele intentii ale acesteia si cit de mult aveti de pierdut daca va complaceti in ignoranta,lene si frica. Eu
sunt cu voi in aceasta lupta! Fie ca jertfele si rugaciunile voastre sa preceada orice faceti, iar informarea
corecta a celui nestiutor sa fie datoria voastra de onoare:intotdeauna insa in dragoste frateasca,fara ranchiuna
sau ingamfare superioara. Eu sunt cu voi,dragii mei si fiecare efort al vostru oricit de mic Imi produce nespusa
placere,caci Imi arata ca intr-adevar si voua va pasa de copiii acestei lumi asa cum si Mie mi-a pasat pina la
sange…
Partea a doua a acestui mesaj
Isus incepe:-”Timpul lui Obama de ‘a trage sforile’ si de a insela America se apropie de sfarsit.El va fi expus
iar adevarul despre cine si ce anume este el va fi divulgat.Atunci cind va afla totul despre el, tara aceasta va
calca pe oasele lui in drumul ei spre destinul maret care i se cuvine.”
-”O,Domnul ne-a dat prin aceasta declaratie o profetie autentica!”(declara sora Clare) “Si doresc sa adaug aici
un comentariu personal:Aceasta profetie nu exclude faptul ca Obama este sau poate deveni conducatorul unic
al lumii,anticristul despre care Biblia ne vorbeste in cartea lui Daniel si in cartea “Apocalipsei”.In trecut,Domnul
mi-a confirmat faptul ca Obama este omul ales pentru acest rol.Singurul meu gand cu privire la acest lucru a
fost ca daca Domnul amana din pricina ascultarii si rugaciunilor noastre evenimentele nefaste care ne sant
pregatite,un alt personaj va intra in scena ca sa duca la bun sfarsit planul care trebuia sa fie aplicat prin
Obama.Dar nimic de acest gen nu mi-a fost precizat de catre Isus,iar pana nu aflu nimic diferit de cele
transmise deja,el ramane cel ales pentru acest “istoric” rol :Anti-cristul.
Isus intervine si continua cu precizarea: “acest gand pe care il ai este de la MINE”
“-Il aveam de citeva zile deja…”
Isus continua:
-“Daca vrei sa distrugi o natiune,calea de urmat este ca intii sa o faci prospera si bogata.Abia atunci
adevaratul pericol se instaleaza.Cata vreme aceasta natiune se lipeste de Mine,o voi proteja si apara...Dar
daca crestinii Mei devin nepasatori,neglijenti si se complac in toate lucrurile lumesti pe care celelalte popoare
care nu Ma cunosc le practica,atunci acea natiune va cadea.Cea mai buna ocazie de a cadea sau de a
impinge o natiune spre cadere este dupa o mare victorie.Daca aceasta tara se intoarce la Mine si se alipeste
de Mine o voi feri,proteja si ocroti intr-adevar.Dar chiar acum va chem pe toti la o rugaciune intensificata:nu
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simtiti? Nu simtiti ca este nevoie de mijlocirea voastra si de vegherea(vigilenta) voastra totala? Ceea ce v-am
prezentat este binele care poate avea loc daca voi toti ascultati si raspundeti chemarii Mele,va rugati,postiti si
informati pe cei nestiutori cat de bine puteti. Postiti si rugati-va cu o hotarare de nezdruncinat ca sa va atingeti
scopul: un viitor pentru copiii vostri. Folositi rugaciunea-meditatie a MILEI DIVINE si pledati-va cauza inaintea
Tatalui Ceresc,in numele Meu pentru si mai multa favoare,timp,iertare pentru intreaga lume si faceti aceasta
aducand roade si jertfe inaintea LUI.Cei trei ani despre care v-am vorbit sint conditionati de rugaciunea si
postul in care sunteti asteptati sa va angajati.Totul depinde de sacrificiul vostru.Eu va arat ca victoria nu este
imposibil de atins ca sa va incurajez,dar fara rugaciune continua si post indelungat in acest sezon,ea nu va
putea fi realizata. Este nevoie ca voi sa va rugati si sa postiti in continuare pina cind pericolul cel mai mare
este definitiv indepartat.
Exista dificultati f mari de depasit carora presedintele va trebui sa le faca fata si care vor fi o provocare pentru
el,dar nimic nu se compara cu ceea ce este nevoit sa infrunte chiar acum in momentul prezent,in ora
aceasta.De aceea Imi chem razboinicii la lupta prin rugaciune si post.
Rugati-va ca unii care stiu sa atraga un puternic raspuns din partea Lui Dzeu care e gata sa mute muntii din
loc pentru voi,un raspuns pe masura gloriei Sale.Atunci veti vedea triumful lui Dzeu impotriva raului si victoria
Lui glorioasa la sfarsitul sezonului de continua rugaciune va fi a voastra.Pace,iubitii mei,pace! Va chem la
rugaciune in aceasta ora pentru ca pacea lumii este in mare pericol!Rugaciunile voastre vor aduce pace in
lume atit de mult cit este posibil in aceasta ora turbulenta a prezentului in care traiti!
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