
633. Jeesus puhuu Amerikan Hallitsijanvaihdon viivästymisestä,  

Antikristuksesta & Muslimien Pelastuksesta 

ANTIKRISTUS, AMERIKAN HALLITSIJANVAIHDON VIIVÄSTYMINEN & MUSLIMIEN PELASTUS 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Kesäkuuta, 2018. 

Clare aloitti… Herra Jeesus, pyydän, anna meille Sinun rohkeuttasi ja voimaasi juosta tämä kisa ja 

pysyä polvillamme, kunnes olemme saaneet läpimurron. Amen. 

No niin, viimeiset viisi päivää ovat olleet hyvin vaikeita meille, Sydänasukkaat. Ja minä tiedän, että 

jotkut teistä ovat kokeneet samoja asioita. Jokaisella meistä on ollut kipeän vaikeita taakkoja 

kannettavana. Ja jos Herran rohkaisevia sanoja olisi, me olisimme ihmetelleet, että onko meitä 

nuhdeltu vakavasti jonkin tunnistamattoman synnin vuoksi. Mutta Hän on tehnyt selväksi… tämä 

tarvitaan saattamaan tämä paha valtakunta väliaikaisesti pysähdyksiin. Sillä minä tarkoitan, että 

hallitseva eliitti tulee nousemaan, kun Isä Jumala sallii Koettelemusten Ajan alkavan. Mutta siihen 

asti, Hän pidättelee sitä. Siispä, minä etsin Herraa saadakseni sanan tänä iltana… 

Jeesus aloitti… ” Minun kallisarvoiset lapseni, kaikki tämä kärsimys lisää tyrmäävää voittoa niistä, 

jotka ajattelivat, että he voisivat jatkaa hallitsemista harhautuksella. Minä tiedän, että teidän 

kärsimyksenne ovat monet tällä hetkellä. Minä näen, kuinka te tarraudutte Toivoon, jonka Minä 

olen antanut. Minä kuulen teidän sydäntenne meditaatiot, että te iloiten kärsitte estääksenne 

ydinsodan. En silti pysty takaamaan teille, etteikö tälle maalle koidu mitään haittaa. Mutta Minä 

voin vakuuttaa teille, että se tulee olemaan loppu hirmuvallan ajalle, jolloin nämä pimeät voimat 

olivat luottaneet tuhoavansa Amerikan.” 

” Amerikan hallitsijanvaihdon hetkeä on lykätty eteenpäin, kuitenkin tässä maassa on monia 

täydellisen tietämättömiä siitä, mitä todella on meneillään. On kirjoitettu, että Antikristus pääsee 

virkaan petoksella. Tämän hän on jo tehnyt. Mutta teidän rukoustenne vuoksi hänet on syrjäytetty 

vallasta ja hänet tullaan pitämään odottamassa ratkaisua, kunnes aika on kypsä. Teidän 

rukouksenne ovat rampauttaneet hänen suunnitelmansa ja antaneet teille mahdollisuuden 

ikkunan kerätä sieluja. Voi, kuinka Minä olen kaivannut tätä aikaa! Kuinka Minä olen kaivannut 

nähdä Muslimeita tuotavan Minun Valtakuntaani. ” 

” Suunnitelma hajottaa ihmiset ympäri maailman, mahdollistaen Islamin ottavan haltuun 

maailman, on kostautunut. Koska monet ovat jättäneet Islamin – ja se on vasta alkua. Syvällä 

sisimmässään he tietävät, että Jumala, joka heidät loi, ei mitenkään voisi olla niin julma ja raaka, ja 

se on ajanut heidät uskonkriisiin. Minun Isäni kutsuu heitä Minun luokseni ja Minä tulen 

jatkamaan unien, visioiden ja ihmeiden antamista heille tuodakseni Minun lapseni Kotiin Minun 

luokseni. Mitä suurta lohtua Minulla onkaan heidän paluustaan. Tämän vuoksi Antikristusta on 

pidätelty.”  

” Työskennelkää niin kauan kuin on päivänvaloa, Minun Ihmiseni. Älkää tulko turhamaisiksi ja 

omahyväisiksi, pikemminkin kietokaa voimavaranne köyhien ja oikeutta janoavien ympärille. 

Tuokaa heidät Minun luokseni; he ovat valmiita. Niin kovin valmiita.” 

( Clare ) Jeesus, haluatko Sinä, että minä jaan sen Pyhän Kirjoituksen, jonka Sinä annoit minulle?  

( Jeesus ) ” Kyllä. Jaa se. Se tulee innoittamaan Toivoa ja Kestävyyttä.” 

( Clare ) Minä tunsin johdatusta nostaa Raamattuni ja ottaa Rhema-ohjelause. Minä aukaisin 

Niniven tuhon kohdalta. Ja minä luen teille sen kohdan, joka todella osui minuun. 



(Rhema) Herra on mustasukkainen ja kostava Jumala; Herra kostaa ja on täynnä suuttumusta. 

Herra kostaa vihollisilleen ja purkaa suuttumustaan vihollisiinsa. Herra on hidas suuttumaan, 

mutta suuri voimassaan; Herra ei jätä syyllistä rankaisematta.  

Hänen tapansa on tuulen pyörteessä ja myrskyssä ja pilvet ovat tomua Hänen jaloissaan. Hän 

moittii meren ja kuivattaa sen; Hän tekee kaikki joet kuiviksi. Baasan ja Karmel kuihtuvat ja 

Libanonin kukat lakastuvat. Vuoret järisevät Hänen edessään ja kukkulat sulavat. Maa tärisee 

Hänen läsnäolostaan, maailma ja kaikki mitä siinä on. Kuka voi sietää Hänen närkästystään? Kuka 

voi kestää Hänen ankaraa vihaansa? Hänen suuttumuksensa pulppuaa kuin tuli; kivet pirstoutuvat 

hänen edessään. 

Herra on hyvä, turvapaikka huolten aikoina. Hän huolehtii heistä, jotka luottavat Häneen, mutta 

ylivoimaisella tulvalla Hän tulee tekemään lopun Ninivestä; Hän tulee ahdistamaan vihollisensa 

pimeyden valtakuntaan. Mitä tahansa he juonivat Herraa vastaan, Hän tulee lopettamaan sen; 

Huoli ei tule toista kertaa. He tulevat sotkeutumaan piikkeihin ja juopumaan viinistään; heidät 

tullaan kuluttamaan kuin kuiva sänki. Sinusta, Ninive, on yksi tullut, joka tulee juonimaan pahaa 

Herraa vastaan ja junailee ilkeitä suunnitelmia.  

Näin sanoo Herra… ” Vaikka heillä on liittolaisia ja he ovat lukuisat, heidät tullaan tuhoamaan ja he 

kuolevat. Vaikka Minä olen koetellut sinua, Juuda, Minä en tule koettelemaan sinua enää. Nyt 

Minä murran heidän ikeensä sinun kaulastasi ja revin pois sinun kahleesi. ” 

( Clare ) Kyllä – Uuden Maailman Järjestyksen (=NWO) ies on ollut niin raskas! Kaikki kauppa 

sopimukset ja tapa, jolla tätä maata on ryöstetty. Valehtelu, joka on meneillään. Koko 

ihmiskauppa. Ihmiskauppa – NIIN raakaa! Niin kauhean raakaa. Ja Saatanallisen rituaali murhan 

käytäntö… KAIKKI tämä, kaikki tämä. Herra tulee murtamaan tämän ikeen meidän kauloistamme. 

No niin, te tiedätte, että me rukoilemme näiden ihmisten puolesta, heidän pelastuksensa ja 

sydämen muuttumisensa puolesta. Aivan niin kuin me rukoilimme Pohjois-Korean diktaattorin 

puolesta. Ja me tulemme jatkamaan rukoilemista. Mutta me haluamme lopettaa pahat käytännöt 

ja nämä rukoukset ovat se, joka sen tekee. Kaikkien meidän rukouksemme, ympäri maailmaa. 

( Jeesus ) ” Älkää antako periksi rukoilemisessa, Minun ihmiseni. Te siirrätte vuoria sivuun. Te 

rampautatte kuolettavia hyökkäyksiä, te käännätte asioiden kulun vetoomuksillanne. Teidän 

esirukouksenne pitävät ylhäällä Oikeamielisyyden Sauvaa Presidenttinne kohotettujen käsien yllä. 

Amalekilaisten yllä. Ja me tulemme saamaan voiton. ”  

” Kuitenkin maassa on paljon pimeyttä. He, jotka ovat viettäneet maailmallista, kiireistä elämää, 

ovat syöttäneet itsellensä median pinnallisia valheita. Aivan kuten Hitlerin päivinä – suosittu mies, 

Saatanan ja hänen kenraaleittensa tukema, on voittanut ihmisten luottamuksen – vaikka he 

näkevät hänen hirvittävät vikansa. Sokeuden käärinliina on vedetty heidän silmiensä yli ja he 

vastaavat Saatanallisten voimien syöttämiin tunteisiin. Näin tietyt elokuvatähdet kiipeävät 

kuuluisuuden tikkaita. He myyvät itsensä Saatanalle ja nimettömyydestä he ovat nousseet 

tähteyteen. Tämä toimii myös politiikassa ja tämä kultti on mahdollistanut Obaman ja Hillaryn 

nousun ja sokaistujen väkijoukkojen hallinnan. ”  

” Se päivä on tulossa, jolloin silmät tulevat aukeamaan, mutta ei ilman kamppailua. Teidän, Minun 

ihmiseni, täytyy puolustaa Totuutta ja seisoa sen takana, mikä on oikein. Ja vähintäänkin se tulee 

täysin käymään järkeen, kun teidät otetaan Taivaaseennostossa ja he tulevat muistamaan, että te 

varoititte heitä. Tämä ei tule tekemään teistä suosittuja. Mutta toisaalta… Minäkään en ollut 

suosittu.” 


