636. Jeesus sanoo… HERÄÄ AMERIKKA…
Heille tulee olemaan herättävä tapahtuma
HERÄÄ AMERIKKA!... AMERIKALLE TULEE OLEMAAN HERÄTTÄVÄ TAPAHTUMA
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Heinäkuuta, 2018.
Jeesus aloitti… ” Tämä kansakunta on suuressa vaaratilanteessa, mutta Minä en ole hylännyt
Häntä. Hän on tehnyt paljon hyvää kautta maailman. Ja hyvä, mitä hän on tehnyt, on enemmän
ilmaisua Amerikan kansasta kuin pahuudesta. Minä sanon tämän, koska amerikkalaiset voivat olla
hyvin anteliaita ja tässä kansakunnassa oleva paha ei ole Amerikan sydän tai sen, mitä hän
edustaa. Pikemminkin, se on Globalistien agenda, joka voidaan jäljittää Ranskan
vallankumoukseen asti, sen perustamiseen asti. ”
” Vauraus on johtanut ihmisiä harhaan ja aiheuttanut heidän keskittyvän liian paljon
mukavuuksiinsa, pikemminkin kuin sinne, minne heidän maksamansa verorahat todella menevät –
ja syövän pahoihin juuriin, jotka lopulta tulevat ottamaan haltuunsa koko maailman, ennen kuin
Minä palaan hallitsemaan Maapalloa. Mukavuuden ja runsauden takia paljon on sivuutettu
poliittisella areenalla. Mutta nyt he, jotka ovat uskollisia tämän kansakunnan hengelle, ovat
alkamassa ottaa jalansijaa takaisin ja Minä olen tukemassa heitä heidän kamppailussaan. ”
” Kuitenkin. Se on vaarallista aikaa, koska korruptoituneet maailman eliitin johtajat eivät välitä
yhtään hänen vauraudestaan. Ja kuten on Pyhissä Kirjoituksissa kirjoitettu, he tulevat repimään
hänet paljaaksi ja alastomaksi, jättäen hänet kuolemaan. ”
Ja se on lainaus Ilmestyskirjan 17:stä luvusta.
Ja hän sanoi minulle: ”Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja
ja kansanheimoja ja kieliä. Ja ne kymmenen sarvea, ja peto, jotka sinä näit, ne vihaavat porttoa ja
riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. Sillä
Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa, yksimielisesti, ja
antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät. ” Ilmestyskirja 17:15-17.
” Minun ihmiseni, Minun valittuni, historia on kirjoitettu rukouksilla. Ja tämä on teidän aikanne
seistä kuilun päällä ja rukoilla ihmettä. Itse asiassa, ihmeiden sarjaa. Ihme ihmeen jälkeen
tarvitaan vapauttamaan tämä kansakunta vankeudestaan. Teidän, jotka välitätte – se on teidän
käsissänne. Minä olen antanut teille aikakehyksen, jossa Minä havainnoisin tämän kansakunnan
toimia ja Minun Isäni tekisi päätöksen hänen kohtalostaan. ”
” Vaikka Minä olen innokas säästämään muslimi väestön ja muut ympäri maailman, Minä en voi
vastustaa Minun Isäni tuomiota. Hän näkee niin palon enemmän kuin te. Ja sillä aikaa, kun Hän on
vastustanut Mestaria murtamaan tämän järjestelmän – ainakin yhden vuodenajan, se on hyvin
vaikea taistelu. Ja me emme ole voitolla. Me häviämme monilla alueilla. ”
Mutta sydän riemuvoittoon on yhä elossa ja yritykset tehdä niin, ovat yhä aktiivisia ja voimassa.
Vastustaja on hurja, jonka lonkerot ovat olleet maailmaan, valmisteluna Koettelemusten aikaan ja
jokaisen kansakunnan haltuunottoon, hyvin pitkän aikaa; ulottuen syvälle sukupolviin hyvin
opituilla ja valmistelluilla tuhon toimintasuunnitelmilla, paljastuakseen järjestyksessä. ”
” Ja nyt me olemme lähellä toimintasuunnitelmien lopettamista. ”

” Teidän presidenttinne on napannut saaliin aivan viime hetkellä Pedon leuoista. Mutta kätkettyjä
ansalankoja ja esteitä on kaikkialla. Ja missä edistystä tapahtuu yhdellä alueella, samaan aikaan on
menetyksiä toisilla ja toisia pidätellään. Tämä on suurta draamaa, jota esitetään aivan teidän
silmienne edessä – ja jos te vain voisitte katsoa asioiden taakse, te tietäisitte, että asiat ovat paljon
monimutkaisempia, kuin miltä näyttävät. ”
” Jos tämän kansakunnan ”mennään-sen-mukaan-mikä-on-mukavaa-ja-viehättävää”- väestö ei
muutu, ei hyvältä näytä sinulle, Amerikka. Kun liberaali oppositio saa jalansijaa, näiden ihmisten,
jotka eivät tiedä mitään Totuudesta, heidän korruptoituneet sydämet ja mielet tuovat Minun Isäni
siihen lopputulokseen, että Hänen väliintulonsa aika on mennä eteenpäin ja tuoda Minun
Morsiameni Kotiin. Tämä on todella elämän ja kuoleman mullistuksen aika ja ei ole takeita. ”
” Taistelu on heidän mielissään, ketkä eivät suostu näkemään tai raapaisemaan pintaa tai edes
järkeillä älyllisesti. Heitä kiihotetaan kohdistamaan Presidentti Trump maalitaulunaan
turhautumisensa ja vihansa häneen. Koska he ovat valinneet valheet, he saattavat hyvinkin nähdä
mihin heidän valintansa johtaa. ”
” Minun Isäni tahto ei ole saattaa Koettelemusten aikaa käyntiin nyt; Hänen tahtonsa on tuoda
herätystä, antaa kaikki mahdollisuudet katua ja tulla Minun tyköni. ”
” Kuitenkin vankkumattomat, liberaalit amerikkalaiset ovat aiheuttamassa, että Hän harkitsee
uudelleen Hänen armollista ajoitustaan. Se on todella petollista aikaa ja asianmukainen rukous
muuttaisi tämän kansakunnan sydämen, heidät ovat kasvattaneet Globaali Eliitti. He ovat
jalostaneet tätä tietämättömyyttä ja sokeutta, valmisteluna tämän kansakunnan suureen
haltuunottoon ja rappioon. ”
” He näkevät itsensä ”pelastavana” sukupolvena, tuoden globaalia rauhaa. He näkevät teidät
harmintuojina ja uskonnollisina kiihkoilijoina teeskentelevässä, salaliitoisessa maailmassa. He
yksinkertaisesti ovat sokeita pahan todelliselle luonteelle, komeillen itse hyvinä. ”
” Amerikalle tulee olemaan herätys, Clare. Tulee olemaan tapahtuma, joka saa aikaan, että
mennään pintaa syvemmälle. Kuitenkin, jää nähtäväksi, että ymmärtävätkö korkeasti koulutetut
sitä. He ovat niin ehdollistettuja valheilla ja pinnallisilla mielipiteillä, että heidän on vaikeaa nähdä
julkisivun taakse. ”
” Minä haluaisin teidän tiivistävän rukouksenne Amerikan tähän sektoriin, joka kulkee Hornan
reunuksella – silmät sidottuina. He yksinkertaisesti eivät voi nähdä. ”
” Mutta rukous muuttaa asioita. Rukous kirjoittaa historiaa. Mutta jos ihmisen mieltä ei käännetä
näistä valheista, asiat alkavat paljon aikaisemmin, kuin mitä Me olimme toivoneet. ”
” Rukoilkaa paljon näiden lasten puolesta, jotka eivät erota heidän oikeaansa heidän
vasemmastaan. Rukoilkaa, että he heräävät. Rukoilkaa, että Minun Isäni tulee lähettämään heille
merkin, joka saa heidät menemään syvemmälle. On niin paljon helpompaa mennä joukon mukana,
löytäen vikaa Presidentistä, kuin heille on edes harkita, että he saattavat olla erehtyneet
käsityksessään Eliitin valinnoista presidenteiksi viimeisen sadan vuoden ajalta. Ja herätä tosiasiaan,
että ”uskonnolliset fanaatikot” saattavat todella tietää jotakin, mitä he eivät tiedä. ”
” Tässä kulttuurissa on paljon ylpeyttä… että, se itsessään olisi ihme! ”
” Rukoile heidän puolestaan, Clare ja toivo paljon, että he ovat halukkaita siirtämään silmiä
peittävät siteet ja katsomaan tosiasioita, että missä he seisovat tällä kriittisellä hetkellä ajassa. ”

” Älkää huolehtiko itsestänne ja perheistänne, Minun ihmiseni. Minä tulen pitämään huolen
teistä. Mutta rukoilkaa paljon tämän sukupolven puolesta, että se tulee vastaamaan armoon ja
löytämään Totuuden itse.”
” Rukoilkaa heidän puolestaan! ”

