
98. Jeesus puhuu Amerikan pommituksen jälkiseuraamuksista 

20.06.2015 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

Herra aloitti viestin yhdellä sanalla... ”Jälkiseuraamukset” 

(Clare) Hän tarkoittaa Amerikan pommituksen jälkiseuraamuksia. 

”Ihmiset tulevat kaipaamaan niin paljon järjestystä ja ennallistamista, etteivät he ajattele, mitä 

ovat allekirjoittamassa. Epätoivo vallitsee kaikkialla, joka kolossa ja sopukassa, jokaisessa 

piilopaikassa, kuin julkisessa paikassa. Epätoivo ryömii kaduilla ja koputtaa oviin. Ihmiset ovat kuin 

eläviäkuolleita: tyhjiä katseita, epäuskoa, itsetuhoisia... Monia, monia itsemurhia. Näethän, miksi 

olen niin vastahakoinen tämän suhteen? Lapset itkevät kaduilla vanhempiaan. Äidit huutavat 

pieninpiään. Toivottomuutta kaikkialla.” 

”Kun järjestys saapuu kaupunkiin, ihmiset ovat niin traumatisoituneita, että eivät huomioi, mitä he 

ovat tekemässä. Jotkut allekirjoittavat ilman, että tietävät, mitä ovat tehneet. Toiset ovat menneet 

paikkoihin, joita ovat valmistelleet tällaisia aikoja varten. Minun lähettilääni tulevat pitämään 

huolta särkyneistä. Kyllä, ihan niin kuin visiossasi vuosia sitten. Kulkutaudit puhkeavat. Jotkut 

ihmisten käyntiin laittamina, jotkut hygienian puutteen vuoksi sekä sairaiden eläinten 

vaikutuksesta. Kyllä, jopa eläimet taantuvat shokkiin. Silloin CERN tulee tekemään parhaansa 

aiheuttaakseen mellakointia ja viattomien siviilien teurastusta. Tämä on pahin mahdollinen 

skenaario. Mutta tulee olemaan heitä, jotka pysyvät pystyssä ja tekevät lähetystyötä, 

rukousparantavat sekä herättävät kuolleista. Kyllä, Minä tulen tekemään mahtavia 

ihmeitäpalvelijoideni kautta. Ruokaa ilmestyy ’tyhjästä’. Sairaalat tullaan tyhjentämään, 

kulkutaudit pysäyttämään, kaikki Minun nimissäni.” 

”Minä tiedän, että jotkut tulevat kokemaan vaikeuksia Minun nimeäni käyttäessään. Heidän täytyy 

tarkoittaa sitä ja vaatia, että demonit poistuvat Minun nimessäni. Enkelit astuvat kehiin ja 

voimallisesti poistavat ne, jotka eivät tottele Minun nimeni käyttöä. Mutta teillä kaikilla pitää olla 

henkilökohtainen suhde Minuun. Teidän kaikkien pitää ’tuntea’ Minut siinä mielessä, että teillä on 

syvä yhteys, ymmärrys ja varmuus kuka Minä olen. Kun puhut täydessä uskossa vakaumuksen 

kanssa, niiden täytyy apsoluuttisesti poistua. Teidän täytyy myös nähdä ne. Minä tulen 

paljastamaan ne teille, mutta teidän täytyy katseella etsiä niitä ja puhua suoraan niille. Vaatien 

tottelevaisuutta Minun nimessäni. Tämä on se ongelma, jonka takia se ei ole toiminut: Ei ole 

riittävästi uskoa siihen, kuka Minä olen ja keskittymistä ennen kuin olento tottelee. Armeijassa 

tottelevaisuutta vaaditaan välittömästi. Ja niin on myös pimeyden henkien joukoissa – Teidän 

täytyy vaatia tottelevaisuutta. Ja kuten Minä sanoin, jos ne yrittävät olla piittaamatta Minun 

nimestäni, silloin enkelit poistavat ne väkivallalla.” 

(Clare) Herra, tiedän, että Heidi lauloi kulkutautien uhreille ja he kaikki paranivat, eikä yksikään 

kuollut ja hän pysyi terveenä. 

”Aivan oikein – Tämän naisen usko on vahva. Hänen myötätuntonsa on suuri. Laulaminen on 

voimakas työkalu taistellessa tauteja tai epäjärjestystä vastaan. Kulkutautien takana on 

demoneita, säännönmukaisuuksia, jotka tarttuvat toimeksiantoon tuoden kuolettavan sairauden. 

Totisesti näiden sairauksien takana on demoneita. Ne voidaan pysäyttää, niitä voidaan puhutella. 

Kuolema voidaan pysäyttää, elämä voidaan palauttaa. Erityisesti rukoilemalla kielillä. Kun Minä 

rukoilen kauttasi, ei ole olemassa voimaa maan alla tai Taivaan yllä, joka voisi vastustaa Minun 

esirukoustani Isän edessä. Se on tehty, päätetty. Sen vuoksi kielillä puhumista tuomitaan niin 

voimakkaasti.”... 


