654. ANTIKRISTUS, PEDONMERKKI, KOETTELEMUSTEN AIKA, TAIVAASEENNOSTO &
DONALD TRUMP
Jeesus selittää… Taivaaseennosto & Koettelemusten aika Donald Trump & Pedonmerkki
( Clare ) Rakas Herra, pyydän, auta meitä järjestämään kaikki meidän kysymyksemme siitä kuinka tulet
etenemään. On totisesti haaste ymmärtää se tapa, millä Sinä ajattelet ja teet asioita. Pyydän, auta
meitä? Amen.
No niin, Ezekielin kanssa olemme pohtineet tätä yhtäkkistä puhetta Taivaaseennostosta ja uhkaavasta
Herätyksestä Herran viesteissä meille, Hän kertoi minulle, että suuri Herätys, Uudelleensyntyminen
tulisi Taivaaseennoston jälkeen. Sitten, kun Amerikka alkoi heräämään, meille annettiin kolme
lisävuotta – ehdollisesti, että ihmiset jatkaisivat heräämistä ja rukoilemista. Ja pienoinen vihje, että
ennen Taivaaseennostoa saattaisi olla Herätystä.
Sitten Donald Trump valittiin ja me olimme varmoja, että olisimme täällä hänen toisten vaaliensa
aikaan. Joka tapauksessa, hän tarvitsisi meitä Kristittyjä äänestämään hänet virkaan, eikö totta?
Ehkä ei niinkään totta… Jumalan ajattelu on erilaista kuin meidän. Koska Herralta on tullut erittäin
toistuvasti viestejä, että Taivaaseennosto tapahtuu pian, unissa, näyissä, ja Rhema-lauseissa Ezekielille,
Carolille ja minulle, me katsomme sitä eri näkökulmasta. On vielä paljon amerikkalaisia, jotka ovat
Valtavirran/Saatanan/Median lumouksessa. He ovat lumoutuneita.
He nauttivat Donaldin kovan työn hedelmistä talouden alalla, mutta silti nauttivat mollaten ilveillen
häntä, pitäen häntä naurunalaisena, ja kuuroille korville menevät varoitukset meidän ”rauta- ja
savijalkojen” maanalaisesta hallituksesta. Entä jos… Herra käyttää Taivaaseennostoa ja maailman
tapahtumia saadakseen tämän aidalla-istujien sukupolven syttymään liekkeihin? Entä jos Herätys
puhkeaa Taivaaseennoston TAKIA, eivätkä Rauta- ja Savijalat saa hallita maata tuhon partaalle heti,
kaikkine giljotiineineen ja keskitysleireineen, koska uudet Kristityt työskentelevät Jäljelle Jääneiden
kanssa ja me tulemme voittamaan kaiken sen pahan mitä Obama laittoi liikkeelle.
Mitä jos? Mitä jos Donald pysyy, ja on presidenttinä Koettelemusten ajan ensimmäisen puoliskon ja
jatkaa Suon kuivattamista? Nämä kaikki ovat vastaamattomia kysymyksiä, rakkaat. Pohdiskelen niitä
joka päivä. Tiedän, että olemme Taivaaseennoston kaudella. Tiedän, että tämä Paavi on viimeinen.
Tiedän, että Israel on kansakunta. Tiedän, että Obama on antiKristus ja kaikki Lopun Aikojen
ennusmerkit ovat täällä. Tiedän, että Nibiru on planeetta, joka on ladattu täyteen paholaisten kätköjä
ja saattaa saada Maapallolla aikaan maksimaalisen vaikutuksen.
No niin, Jeesus aloitti vastaamaan kysymykseeni, mitä Taivaaseennoston jälkeen tapahtuu.
Jeesus aloitti… ” Enää ei tule olemaan harmaita alueita maailman ja Minun Valtakuntani välillä. Haaleat
tulevat nousemaan kohtaloittensa tasolle, voittaen menneen erehdykset ja epäonnistumiset.
Taivaaseennoston perusta tulee todistamaan että Minun Sanani on totta ja he tulevat seisomaan
varmasti kaiken sen takana mitä se sanoo, pienintä piirtoa ja kirjainta myöten. He ovat nähneet suuria
ihmeitä, kuten Punaisen Meren aukeamisen, ja tämä antaa heille Uskon vakaan perustuksen – vaikka
pettureita tulee olemaan, ja heitä, joilla on heikko omatunto, jotka palaavat palvomaan Baalia. ”
( Clare ) Toisin sanoen, ollen osa järjestelmää.
( Jeesus ) Minun Jäljelle jäävät lapseni, teidän TÄYTYY saada teidän ruokahalunne kontrolliin. Teidän
TÄYTYY. Te tulette tekemään monia typeriä ja vaarallisia valintoja, mahanne takia ja vastakkaiseen
sukupuoleen mieltymyksenne takia ja turhamaisuutenne takia. Ja asioiden takia, joiden takia sielunne
joutuvat ansaan. Clare on ponnistellut paljon näiden asioiden kanssa koko ikänsä. Ja iän myötä tulee

viisaus. Mutta teidän täytyy voittaa nämä viehtymyksenne ja halunne, joilla vihollinen leikkii teidän
kanssanne, ilman iän tuomaa hyötyä. Ja mahdollisesti viisautta. ”
” Teidän täytyy saada lihanne täysin Henkenne alaiseksi. Jos ette tee sitä nyt, kun Merkki ( Pedon
Merkki ) tulee, te kompastutte ja menetätte sielunne. Se tarkoittaa, että te ette näe koskaan enää
äitejänne ja isiänne, lemmikkejänne ja sukulaisianne. Teidän ikuisuutenne tulee olemaan Helvetissä,
jossa teitä poltetaan ja kidutetaan. ”
” Kun otatte Merkin vastaan, koska ette luottaneet Minuun, että parantaisin lapsenne; ette luottaneet
Minuun, että parantaisin lapsenne. Ette luottaneet Minuun, että varustaisin teidät ruualla. Te halusitte
olla osa kukoistavaa joukkoa, joku tärkeä… Kun teette tämän, Merkki tuhoaa aivoissanne sen alueen,
joka vastaa Minun kutsuuni ja teistä tulee eläinten kaltaisia. ”
” Seuraavaksi, kun Koettelemusten aika etenee, he raivaavat teidät tieltään tällä. Mutta ensin, tulette
kärsimään ennen näkemättöimiä kidutuksia kaikkialla kehoissanne; te etsitte kuolemaa, mutta
kuolema pakenee teitä. Minä kerron nämä teille nyt, että saisitte asianne tärkeysjärjestykseen. Jos
saatte mielihalunne kontrolliin nyt, se ei tule olemaan niin vaikeaa ja vaarallista teille myöhemmin. ”
” Kyllä, Presidentti Trump tulee olemaan osa Jäljelle Jääviä. Minä olen kumonnut sen, mikä oli tulossa
olemaan kauhistuttavin kärsimys tälle kansakunnalle, ja antanut sen Minun Ihmisteni käsiin takaisin.
Kuitenkin Maanalainen Hallitus tulee jatkuvasti taistelemaan, taisteluita ja yhteenottoja tähdätään
Amerikkaa vastaan ja tulee olemaan paljon murhetta, kun Maanalainen Hallitus hajoaa olemattomiin
vähitellen. Paras varustautuminen tätä vastaan on puhdas omatunto ja sovinto Minun kanssani, kuten
myös Minun ääneni tunteminen, Minun ohjeitteni kuunteleminen ja niiden totteleminen ilman
odotusaikaa tai selittelyjä. Tässä on voiton avaimenne. ”
” Monet uhrautuvat – mutta tekevät sen ilolla, koska sinä päivänä kaikki teidän tuskanne päättyvät ja
te tulette Minun tyköni Taivaaseen. Niinpä, älkää pelätkö sitä päivää. On totta, että elävät tulevat
kadehtimaan kuolleita. Mutta älkää kuolko Merkin kera. ”
” Mitä te tulette tarvitsemaan? Ylipäänsä suhdetta Minun kanssani. Ei vain pinnallista rukousta, ”
Siunaa Minua” tai Rhema-lauseita, vaan keskustelevaa suhdetta Minun ja Raamattunne kanssa, niin
että Minä voin ilmaista teille mikä on tärkeää, mikä on ansa ja typerää ja mikä on kallisarvoisen ajan ja
voimavarojen tuhlausta. Ne, jotka menestyvät tänä aikana, tulevat olemaan heitä, jotka kuulevat ja
tottelevat. Ilman kuulemista ja tottelemista , teidän henkiinjäämismahdollisuutenne ennen Kuin Minä
tulen, ovat erittäin, erittäin vähäiset. ”
” Ette tule olemaan varautuneita taktiikoihin, joita teitä vastaan käytetään, erityisesti pettämisiä, sudet
lammasten vaatteissa. Erottelukyky on avainasia. Minun Äidilläni on suuri erottelukyvyn opettamisen
lahja. Tukeutukaa häneen rukouksilla, eikä teitä vähällä jymäytetä. Edellyttäen, että kuuntelette
erittäin huolellisesti. ”
” Ne, jotka ”sanan” perässä ja juoksevat pois, eivät ole Minulle tarpeeksi syvällisiä – ja myös tämän
täytyy olla kestävä suhde. Olette viisaita, kun pestaatte enkeleitä, pyhimyksiä ja erityisesti Minun Äitini
auttamaan teitä, ei vain erottelukyvyssä. Vaan myös vaarallisina aikoina, kun ette tiedä mitä tehdä.
Kun teistä tuntuu, että olette mokanneet niin pahoin, ettette voi kohdata Minua enää koskaan,
kääntykää hänen puoleensa, pyytäkää rukoilemalla. Hän tasoittelee tien edessänne. ”
” Jos kuka pitää Minun Sanani, hän ei koskaan kuole… Sanan haluaminen ja pitäminen sydämissänne,
haluten elää sen todeksi kaikesta sydämestänne, se säilyttää sielunne. ”
( Clare ) Saan aika paljon huomautuksia ihmisiltä, jotka pelkäävät, ettei heitä oteta
Taivaaseennostossa, koska he eivät omasta mielestään yllä elämään oikeiden raamatullisten
standardien mukaan. ” Joka pitää kiinni Minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa. ” Se on

Johanneksen evankeliumista 8:51. Tarkoittaa, että ei välttämättä pysty elämään täysin ilman
epäonnistumista, vaan että haluaa elää ilman epäonnistumista. Mutta ero on siinä, että todella haluaa,
joka tarkoittaa, että kun epäonnistut, sinä todella murehdit. Pelkästään haluaminen ei kata sitä. Ja
Herra todellakin tietää eron. ”
( Jeesus ) ” Clare, sinulla on suuri nuorten ihmisten yleisö, jotka tulevat olemaan Koettelemusten Ajan
selviytyjiä. Tämä on osa selitystä sille näylle, jonka Pastori näki, jossa sinä olit metsässä soihtu kädessä
ja näyttäen tietä nuorten ihmisten suurelle joukolle. Ja soihtu, yhtäkkiä, tuli todella kirkkaaksi, ja
nuoret ihmiset kantoivat soihtuja, joita ei oltu valaistu. Mutta he sytyttivät ne sinun soihdustasi ja
menivät maailman eri puolille. ”
( Clare ) No niin… Milloin kirkkaus tuli?
( Jeesus ) ” Sinä päivänä, kun sinä aloitit Internetissä. Nuoret ihmiset tulivat soihtuineen sytyttääkseen
ne, ja totuus kantaa mukanaan oman voitelunsa, koska jotkut heistä lähtivät ilman hyvää syytä ja ovat
tulleet takaisin eri nimillä, liian häpeissään myöntääkseen olleensa väärässä ja ovat yhä sinun kanssasi.
Valheet ovat vanginneet jotkut, ja he ovat lopettaneet kasvamasta siihen, mitä Minä halusin heidän
olevan. Rukoilkaa heidän puolestaan, he ovat kadonneita lampaita. Rukoilkaa, he palaavat. ”
( Clare ) Ja minä rukoilen. Joka päivä Minä rukoilen… ” Pyhät enkelit, pyydän. Menkää ja etsikää heitä,
joille on valehdeltu ja jotka on varastettu tältä kanavalta. Ja tuokaa heidät takaisin.”
( Jeesus ) ” Mutta se ei ole tämän viestin asian ydin. Se mitä haluan sinulle kertoa, on että sinun
missiosi oli kertoa heille, mitä olet oppinut Minulta, Minun Hengeltäni ja Minun Henkeni liikkeistä
kaikista uskontokunnista. Vaikka heillä ei olekaan kaikkea, mitä Minun Varhaisella Kirkollani oli, se ei
tarkoita, etteivätkö he olisi Minun Kehoani. ”
” Minä halusin sinun tekevän tämän, sekä kirjoituksin että lauluin. Siksi me sinnittelemme. Sinä et vain
ymmärrä sitä. Äänessäsi on jokin sanoin kuvaamaton ominaisuus, joka avaa sydämen totuudelle. ”
( Clare ) Minä yritän ymmärtää sen, Herra! Minä vain jatkan tottelemista, kunnes ymmärrän sen.
( Jeesus ) ” Hyvä tyttö. Et tule katumaan sitä. Joka tapauksessa, sinä valmistelet kokonaista sukupolvea
säilymään hengissä, kunniakkaassa pyhyydessä, Koettelemusten Ajassa. Ja te, Minun Lapseni, jotka
jätetään jäljelle. Te tulette olemaan uskovien armeija, joka marssii olkapäät yhdessä antiKristuksen
voimia vastaan. Te tulette tekemään suuria urotöitä, vaikka jotkut teistä tulevat tuntemaan itsensä
suuriksi pelkureiksi. Minä tulen sillä hetkellä tekemään teidät mahtavan rohkeiksi. Tällä Kanavalla teille
on syötetty kiinteää mannaa ja se on luonut perustan, jota kukaan ei voi osoittaa vääräksi. Siksi Minä
tuon aseita, joita tulette tarvitsemaan, kun Clare on mennyt. ”
” Ne teistä, jotka seuraavat totuutta ja marssivat Minun rytmissäni, tuntevat Minun ääneni ja ovat
ottaneet vastaan Minun Varhaisen Kirkkoni opetukset, joita voidaan etsiä myös Kirkkoisiltä, jotka
opettivat monia asioita, jotka jätettiin pois Pyhistä Kirjoituksista, Raamatusta. Mutta arvokkaita asioita,
siitä huolimatta, ja ne perustuvat Pyhiin kirjoituksiin niiden puhtaimmassa muodossa ennen kuin
maailma sai otteen Minun Kirkostani ja tahrasi hänet. ”
” Te kannatte sydämissänne ja mielissänne Minun Kirkkoni siemenet, kun palaan hallitsemaan
tuhanneksi vuodeksi. Te tulette kasvamaan oikeassa pyhyydessä näiden siementen kanssa. Te tulette
opettamaan ne muille ja he, puolestaan, tulevat kasvamaan ja opettamaan. Ja Minä kutsun teidät
Itselleni Jerusalemissa ja te tulette tulemaan ja menemään Minun läsnäolostani tuttavallisesti, koska te
olette kasvaneet Minun äitini vaikutuksesta Claren kautta. ”
” Te olette muodostuneet nöyryydessä ja veljellisessä rakkaudessa. Enkö sanonutkin, että nöyrät
perivät maan? Voi, on niin paljon mitä olette oppineet täällä, joka on luonut perustuksen Minun
Kirkolleni. Vaalikaa näitä opetuksia, älkääkä salliko oppineitten tietämättömien varastaa niitä teiltä.

Teidän tulee pysyä yksinkertaisina ja lasten kaltaisina, eikä mennä sisälle suuriin oppisaleihin
tullaksenne koristelluiksi ihmisten kunnianosoituksilla. ”
” Ei, teidän arvovaltanne ja viisautenne ei tule yhdeltäkään ihmiseltä vaan Minulta. Ja tällä tavoin
opetin myös Minun Apostoleitani. En yliopistojen kalliissa luokissa, vaan elämällä Minun teitteni
esimerkin mukaan ja Minun Rakkauteni viestin mukaan. Suurin huomioon otettava voima on Minun
Rakkauteni. Jos elätte Minun Rakkaudessani, mikään ei tule olemaan mahdotonta teille. Ja
sanomattakin on selvää – Usko. Usko ja Rakkaus. ”
” Niinpä, on kaikkein tärkeintä, että hankkiudutte eroon kaikista niistä toimista, joita motivoi jokin muu
asia, tehdäksenne tilaa Minun Rakkauteni täyttää teidät – joka on kaikki, eikä sitä opeteta
seminaareissa. Se on rakkautta, joka sai Minut ojentamaan käteni Ristillä. Ja teidän rakkautenne tekee
tahtoen saman, elääksenne elämää, joka on ristiinnaulittu maailmalle. ”
” Siksi Minä kerron teille nyt, ympärileikatkaa sydämenne ja mielenne nyt, niin teillä on vähemmän
ponnisteltavaa, kun tulette loistaviin nimityksiin, mitä Minulla on teitä varten. Tämä todellakin saa
teidät näyttämään oikein alhaisilta ja typeriltä, mutta tuottaa runsaan hedelmän ja luo syvän
perustuksen, jota tarvitsette kestääksenne ne korkeat tuulet, joita kohtaatte, kun kasvatte
korkeammalle. ”
” Minä olen kutsunut teidät kaikki tälle Kanavalle erittäin hyvästä syystä. Olette täällä, koska Minä
valmistelen teitä. Ne teistä, jotka ovat ponnistelleet kaikki nämä vuodet, menevät palkintoanne kohti.
Ja toiset ovat täällä valmistelemassa seuraavaa sukupolvea, ja käyttämään suuresti hyödyksi niitä,
jotka ovat pahoja. Kokemuksistanne heidän kanssanne, voitte antaa suurta viisautta eteenpäin
jaettavaksi milleniumin lopussa. Te tulette taistelemaan sieluttomia, keinoälyllä varustettujen voimien
armeijaa vastaan. Monet antiKristuksen armeijassa elävistä ovat sieluttomia. ”
( Clare ) Kun Hän sanoi tämän, näin tehtaita täynnä rivi rivin jälkeen ihmisen-näköisiä keinöälyolentoja. He olivat ihmisen muotoisia, mutta ilman henkeä.
( Jeesus ) ” Kyllä, teknologia on edennyt paljon pidemmälle kuin mitä olette tietoisia. On maanalaisia
kaupunkeja, joissa on kokonaisia kolonnia sotilaita ilman omaatuntoa, harjoitettu tällaisia aikoja varten
kuin tämä, tappamaan amerikkalaisia. Sinnitelkää, Minun rakkaani. Käyttäkää sitä, mitä teille on
annettu. Muistakaa että Rakkaus on kaikkein mahtavin voima ja että te ette ole yksin. Minä olen teidän
kanssanne. Pilvi on teidän kanssanne. Enkelit ovat teidän kanssanne, ja niin on myös Minun äitini
teidän kanssanne. Kaikilla Taivaassa on päämäärä ja heidät on koulutettu auttamaan heitä, jotka ovat
Maapallolla tänä aikana. Mikä häpeä, että niin monet Minun Ihmisistäni kieltäytyvät käyttämästä sitä,
mitä olen heille antanut. Mutta sinun esimerkkisi kautta, monet tulevat tunnistamaan Suuren Pilven
arvon. ”
” Minä rakastan teitä. Minä olen teidän kanssanne. Älkää pelätkö mitään. ”

