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204. Kristittyjen pelastus & Tuleva myrsky – New World Order & Maailmanuskonto Islam 
 
07.12.2015 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 
 
Jumala siunatkoon teitä, sydänasukkaat. Herra tosiaan johdattaa ja opastaa meitä. Minulla on tänään hyvin, 
hyvin ainutlaatuinen viesti. 
 
“Olen niin iloinen, kun otatte Minut vakavasti.” (Hän tarkoittaa maailman alasajoa ja kristittyjen pelastusta) 
 
Herra, haluan todella katsoa uutislähetyksiä. Tiedonhaluni koettelee. 
 
“Et tule näkemään paljoa ennen kuin se tapahtuu. Minä lähetän sinulle pieniä tiedonmuruja jotka kohentavat 
uskoasi… rohkaistakseni sinua siitä, että ajattelusi on oikealla uralla ja sinä todellakin kuulet Minua. Mutta 
pyydän, Clare – Pysy pois uutisista.” 
 
Herra, viet minulta hengen! Haluan nähdä uutisia. 
 
“Mitä voisin sanoa noin itseppäiselle ja omatahtoiselle morsiamelleni?” 
 
Vielä on sinulle toivoa, rakkaani? 
 
“Se heikkenee. Jos et kaikkien näiden vuosien jälkeen luota Minun harkintakykyyni asioiden suhteen...” 
 
Mutta uteliaisuuteni vie minulta hengen. 
 
“Minä lähetän sinulle, mitä sinun tarvitsee tietää… Mutta sinä – Pysy poissa uutisista.” 
 
Näyttää siltä, että kaikki nämä terroristisolut tulevat erimaihin pakolaisina. 
 
“Eivät kaikki, mutta monet. Riittävästi tehdäkseen muutoksen, kun Islam julistetaan maailmanuskonnoksi.” 
 
Miten se voi tapahtua? Ihmisethän näkevät, miten hirveä se on. 
 
“Hallinto tulee pakottamaan tämän muutoksen. Sinun uskosi Minuun pitää kieltää kirjallisesti, jotta 
‘maailmanrauha’ säilyisi.” 
 
Mutta jopa Islamin eri ryhmittymät tappavat toisiaan. 
 
“Se myös tulee loppumaan keinotekoisesti tämän kirjoitetun ja teennäisen rauhan aikana. Tämä tullaan 
myymään ratkaisuna kaikkiin ihmiskunnan sairauksiin: Uskonto, joka ei loukkaa Islamia. Kaikki, jotka ei 
allekirjoita tätä dokumenttia, heidät mestataan. Se on niin yksinkertaista.” 
 
“Tulee tapahtumaan vallankaappaus teidän hallinnossanne. Yhtäkkiä Islamilaiset kandidaatit nousevat 
valtaan, samoin kuin presidenttisi (Obama) nousi, varastamalla ja juonittelulla. Ilmestymällä tyhjästä ja 
saarnaten maailmanrauhan toimintamallia. Vaurautta ja edistyksellisyyttä tullaan myymään, kuin päivän 
iskulausetta. Aivan kuin asia oli Hitlerin päivinä – Ja he jotka toivovat olevansa muodikkaita ja hyväksyttyjä, 
menevät helposti tälle linjanlle, sillä heidän kunniansa on heidän häpeänsä.” 
 
Mutta Islam ei salli homoseksuaalisuutta? 
 
“Se tulee sallimaan. Islamin uusi brändi sallii; Mahdi tulee olemaan homoseksuaali.” 
 
Ei! Eihän se voi olla mahdollista. Mutta tietenkin, jos se on Obama, hän olisi täydellinen kandidaatti. 
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Minä olen kokenut Herran kanssa kokemuksen, jossa Hän vei minut moskeijaan lähi-idässä, siellä kobrat 
tulivat ulos keskisen rukousalueen takaa ja kun Hän vei minut sinne, näin siellä markiisilla peitetyn 
valtaistuimen hyvin, hyvin pitkän ja kapean huoneen päässä, missä miehet istuivat jalat ristissä lattialla puhuen 
toinen toisilleen. Valtaistuimen vasemmalla puolella lattialla istui Osama Bin Laden. He kaikki odottivat 
Mahdia. Miesten joukossa näin hänet, jonka myöhemmin tulisin tunnistamaan Obamaksi, kun hän näyttäytyy 
kongressitalon pyörösalissa gaalassa, joka on hänen kunniakseen järjestetty ja jossa hänet esiteltäisiin 
pelastajana. ‘Pelastajamme on täällä!’ Ja sitten he esittelisivät Obaman. 
 
Herra jatkoi… 
“Oh kyllä on mahdollista. Agendana on totaalinen korruptio ja kaikki, mitä asetettu maailman eteen, johtaa vain 
irstauteen, jopa lasten hyväksikäyttöön. Voi kyllä, Clare, se on tulossa. Usko Minua, se on jo järjestetty tämän 
hallinnon ruohonjuuritasolla. Se tullaan pian laillistamaan ja olemaan tosiasia. Näetkö nyt, että koko maailma 
on yksi korruption viemäri Minun edessäni? Ymmärrätkö… Ei ole enää aikaa jäljellä?” 
 
“Jokaista, joka ei hyväksy uuden maailman hallinnon artikloja – jokaista – tullaan pakottamaan, vainoamaan ja 
teloittamaan. Se on niin yksinkertaista. Pantatkaa uskonne tai kuolkaa.” 
 
Herra, monet ihmiset tulevat pakenemaan ja suojautumaan erämaahan. 
 
“Kyllä, niin tulevat. Mutta erämaakaan ei ole enää turvallinen. Päivin ja öin sitä kolutaan hallitusta pakenevien 
toisinajattelijoiden löytämiseksi. Päivin ja öin. Vain Minun yliluonnollinen suojelu voi pitää ihmisen turvassa. 
Jos he täydellisesti luottavat Minuun heidän suojanaan, silloin Minä suojelen heitä. Jos he yrittävät olla 
viisaampia kuin vihollisensa, niin heidät tullaan lopulta löytämään. Suojelun pitää tulla ylhäältä, ei ihmisen 
omasta älystä. Nyt on olemassa teknologiaa, jolla voidaan kuvata syvälle maan sisälle ja saada kuva, mitä 
siellä on. Sen seurauksena bunkkerit ja luolat eivät tarjoa sellaista suojaa, jota ihmiset olettavat niiden 
tarjoavan. Heidät tullaan löytämään.” 
 
Samalla, kun Hän puhui, näin kuinka perheitä löydettiin maanalaisista bunkkereista ja otettiin kiinni. Tutkin 
netistä tunnistus laitteistojen suorituskykyä. Ja se mitä on yleisesti tiedossa on, että mikä tahansa 3 metrin 
syvyyteen asti voidaan löytää lämpösignaalin johdosta. Tämä on julkista, ei salassapitoluokituksen alaista 
tietoa. Kuvittele, mikä on salassapitoluokiteltua! Myöskin, tietyn verkoston satelliitit kattavat jokaisen maan 
pisteen joka 15 minuutti. Voitko kuvitella sitä??? Siis, on mahdollista, että mikä tahansa muutos jossain 
lokaatiossa voi muuttaa sen tarkastettavaksi pisteeksi, kun hallitus koluaa maata toisinajattelijoiden 
löytämiseksi. Jopa maassa olevien luolien suu- ja tuuletusaukoista lähtevät lämpösignaalit tullaan myös 
analysoimaan. 
 
“Kyllä, olet havainnoinut oikein. Teknologia on paljon edistyneempää, kuin yleisesti tiedetään… Ajattele vaikka 
demoni-alienien ulottuvuuksien välistä matkustamista. Voi kyllä teknologia tuntee hyvin vähän rajoja.” 
 
“Se on toinen syy Meille aloittaa koettelemus. Monet, monet tieteen rajat on ylitetty ja monet, niin monet 
kokeet ja hyökkäysaseet ovat pakottaneet Meidät puuttumaan peliin ja tekemään tyhjiksi niiden tulokset. 
Monet. On totisesti aika, Clare. On totisesti aika. Me olemme yliluonnollisesti tarkkailleet pahaa niin monta 
kertaa ja jatkamme sitä tälläkin hetkellä Minun lasteni ja maapallon vuoksi. Näethän, saatana on korruptoinut 
tiedemiesten mielet niin, että he eivät paljoa piittaa ihmiselämästä tai tämän planeetan terveydestä.” 
 
“Ei, he ovat paljon kiinnostuneempia ylivoimaisesta älykkyydestä ja jokaikisen fysiikan lain rikkomisesta. 
Tiedon himoaminen, vallanhimo ja status on ottanut otteen näistä sieluista ja puskee heitä kohti uraauurtavia 
kokeita… Ja jokaista koetta varten on asetettu enkeleitä tekemään tyhjiksi heidän hulluutensa. He eivät 
ajattele maapallon tai ihmiskunnan etua, he ainoastaan haluavat valloittaa tuntemattoman ja kontrolloida sitä, 
mikä kuuluisi olla vain Minun kontrollissa. Vain Minulla on viisaus piirtää rajat. He etsivät kunniaa ja heillä ei 
ole moraalisia rajoja. Se on se, mistä puhumme.” 
 
“Voi, rakkaani, jos vain voisit nähdä, mitä ollaan tekemässä, mitä vapauksia on otettu ohi viattomien. 
Kauhutekoja kauhutekojen perään, ja jossain kohtaa Minun täytyy sanoa, ‘Liika on liikaa!’ Ymmärrätkö?” 
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Voi Herra, ymmärrän todella. 
 
“Silti Minua tullaan syyttämään pahaksi, koska annan ihmisten korjata omaa satoaan. Kyllä! Uskonveljen 
syyttäjä löytää tien vääristää ihmisten omaa tuntoa, jotta he ajattelisivat, että Minä olen syyllinen.” 
 
“Tämän takia on kirjoitettu, että lopun aikoina vitsaus vitsauksen perään tulee osumaan maahan ja silti ihmiset 
eivät kadu. Ennemmin he tulevat kiroamaan Minua, jota he eivät koskaan tunteneet, Niin kuin on kirjoitettu 
kuusi merkkisoittoa: 
...Loput ihmiset, ne jotka eivät kuolleet näihin vitsauksiin, eivät kuitenkaan lakanneet palvomasta kättensä 
töitä. He kumarsivat yhä pahoja henkiä ja kullasta, hopeasta, pronssista, kivestä ja puusta tekemiään 
jumalankuvia, jotka eivät voineet nähdä, eivät kuulla eivätkä kävellä. He eivät kääntyneet, he eivät luopuneet 
murhatöistään eivätkä taioistaan, eivät siveettömästä elämästä eivät varastamisesta.” Ilm. 9:20-21 
 
“Tässä yhdessä säkeessä,” Hän jatkoi, “voidaan niin paljon summata: rakkaus rahaan ja luksukseen on ihan 
yhtä paljon epäjumalien palvontaa, kuin Baalin palvominen – Ihmiset silti tappavat lapsiaan kohtuihin 
säästääkseen rahaa. Murhat, joita tässä maassa päivittäin tapahtuu lääketieteen keinoin, ovat 
voitontavoittelun motivoimia. Sen vuoksi he myyvät hyödyttömiä hoitokeinoja, jotka lopulta johtavat vain 
kuolemaan… Ja siinä ei vielä edes mainita, mitä on tehty ympäristölle massojen hitaaksi tuhoamiseksi. He 
tappavat, varastavat ja tuhoavat, ihan niin kuin heidän isänsä, paholainen.” 
 
“Tämä on toisin sanoen: Aika on loppu. Piste, josta ei ole paluuta on horisontissa. Valmistakaa itsenne, 
valmistelkaa heidät, joita voitte koskettaa. Älkää vajotko stressiin siitä, mitä pitäisi tehdä tai ette näe metsää 
puilta. Antakaa Minun tuoda eteenne heidät, joiden edestä rukoilla, auttaa, kuunnella, neuvoa ja antaa. 
Antakaa kaiken edistyä rauhassa. Haluan sinut valmistautuneena – En täysin loppuun kuluneena. Haluan 
sinun olevan aina  yhteydessä Minuun, En ylikuormitettuna ja tehtävälistan kanssa, joka on enemmän kuin 
pyydän sinulta.” 
 
“Jokainen teistä on juossut kisan ja taistellut hyvän taiston, Minä tuon palkinnon pian. Älä masennu, laiskistu 
tai hölmöile aikasi ja resurssiesi kanssa. Tee, mitä hyvää voit tehdä ja Minä saatan loppuun sydämesi 
pienimmätkin aikeet. Totisesti aika on tulossa yllemme, morsiameni. Herää. Pysy hereillä. Katso, sulhasesi on 
tulossa.” 

 


