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06.10.2017 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

 

(Clare) Jokin aika sitten, Herra antoi minulle unen koskien Obaman esiintymistä amerikkalaisena, 

mutta ollen todellisuudessa muslimi. Sekä ollen toveruudessa muiden muslimimaiden kanssa 

tuhotakseen kalliomoskeijan, jotta voisi käynnistää sodan ja tehdäkseen tietä juutalaisten 

temppelille – Johon hän antikristuksena ja mahdollisesti mahdina voisi asettua asumaan ja julistaa 

itsensä Jumalaksi. 

 

Asiat ovat kuumenemassa. Enkä ole niin varma, kauanko jatkamme tätä rataa. Kaikki tämä riippuu 

rukouksistamme. Tiedän, että Herra sanoi aikovansa antaa iskun tälle ilkeälle Yhdysvaltojen 

vastaiselle hallinnolle. Mutta minun on vaikeaa yhdistellä palasia keskenään, ennen kuin Hän 

kertoo jotain. Herra, pyydän, että antaisit meille selkeyden tähän kaikkeen? 

 

Jeesus aloitti... ”Minä olen niin iloinen, että kysyt. Minulla on paljon kerrottavaa. Niin kuin näet, 

yhä useammat ja useammat ihmiset kestävät kaikenlaisia vaikeuksia ja Minä käytän niitä 

estääkseni näitä suunnitelmia käymästä toteen. Silti se on varoitusuni siitä, että on olemassa 

ulkoinen uhkaava uhka. Varjohallitus ’Deep State’ saattaa kokea iskuja, mutta tiettyjä muita 

ihmisiä ollaan kutsumassa liittymään joukkoihin Amerikan alasajamiseksi.” 

 

”En voi sanoa tässä hetkessä, että teillä tulee olemaan täydet kaksi vuotta. Minä voin sanoa, että 

saatatte olla lähestymässä koeajan loppua. Kaksi vuotta ei ole aika eikä mikään tästä hetkestä. Ja 

samalla kun me pidättelemme pahuuden tulvaa, on se silti hyvin voimakas ja vääjäämättä etenevä, 

käyttäen pettämistaktiikkaa tunkeutuessaan ja tuhotessaan.” 

 

”Vaikka presidentti Putin ei ole liittymässä tähän, niin samalla monet Venäjällä pitäytyvät 

kovanlinjan doktriinissa, eivätkä täysin kannata samaa linjaa presidentin kanssa. Hänen elämänsä 

on säästetty monta kertaa teidän rukoustenne ansiosta. Minä tiedän, rakkaani, voitte miehittää 

vain niin paljon taistelukentästä ja sen vuoksi Ezekiel saa näitä unia ja sen vuoksi sinulla on niin 

paljon NWO (New World Order) painajaisia. Ne ovat varoitukseksi, että nämä voimat ovat hitaasti 

etenemässä agendoineen.” 

 

”Silti, Minä lupasin sinulle, että he kokevat takaiskun ja Minä pitäydyn siinä.” 

 

”Tämän vuoksi Minä olen kertonut sinulle, että pohjois-Korea ei ole niin vaarallinen, kuin 

varjohallitus, joka käyttää kaikkia keinoja tuhotakseen tämän maan – Jopa aseistaen ja tehden 

mahdolliseksi pohjois-Korealaisten joukkojen miehittää tukikohtia ja tuhota maasi puollustus 

järjestelmiä. Rukoilkaa enemmän Minun ihmiseni, enemmän rukouksia. Kyllä, tämä on kutsu 

tarkoituksellisempaan ja keskittyneempään rukoiluun. Älkää antako perheellisten asioiden tai 

yleisten, joka päiväisten asioiden tuudittaa teitä tunnottomuuteen sekä väärään turvallisuuden 

tunteeseen. Uhat ovat hyvin todellisia.” 


