
444. Jeesus sanoo… Taistelu ei ole ohi vielä 

OBAMA ON MÄÄRÄTIETOINEN… TAISTELU EI OLE OHI VIELÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 23. Joulukuuta, 2016.  

( Clare ) Täyttäköön meidän rakkaan Herra Jeesuksemme lohdutus meidän sydämemme tänä 

päivänä, rakkaat.  

Carol näki näyn rukoillessaan. Hän näki Obaman tarttuneena valtavaan hämähäkin verkkoon, joka 

oli kiinnittyneenä ja yhdistyneenä ympäri koko maailmaan. Obama oli hämähäkki keskellä ja hän 

oli sidottu kahleisiin ja oli kykenemätön liikkumaan. Carol sai sen vaikutelman, että verkon kärjet 

olivat odottamassa, että Obama tekee ensimmäisen liikkeen, mutta hän ei voinut, koska meidän 

rukouksemme kahlitsivat hänet. Carol sai myös vaikutelman, että ensi viikko ja siitä eteenpäin 

tulisivat silti vaatimaan rukouksia pitämään Obaman liikkumattomana.  

Herra aloitti… ”Taistelu ei ole ohi vielä, Minun Sydämeni rakkaat. Se ei ole ohi vielä. Toistaiseksi te 

olette sitoneet Obaman kahleisiin, mutta ei kauaksi, jos te ette jatka paastoamista ja rukoilemista. 

Tämä mies on pirullinen ja määrätietoinen lopettaakseen Amerikan. Tällä hetkellä, hän kiehuu 

omissa katkerissa mehuissaan, koska hän ei voi vielä koskea teihin. Mutta se tulee loppumaan, jos 

te ette jatka ponnistelujanne sitoa häntä, sillä tulee olemaan monia pahojen laitteita ja voimia 

liittyneenä tähän maanalaiseen hallintoon.”  

”Ja se todella on, mitä teillä on, helvetillinen hallinto, jonka on muodostunut maan alla aivan 

kirjaimellisesti ja kuvaannollisesti myöskin. Laitettu alulle ja pantu toimeen Helvetistä ja Minä olen 

aikeissa pilata sen – jos te pidätte jalansijanne rukouksessa. Kuten Minä olen kertonut teille 

aikaisemmin, Minä havainnollistan tälle maailmalle, mitä kristitty maa voi tehdä rukouksen 

kautta.”  

”Sitten on heidän asiansa valita, taistellako tätä pahuutta vastaan ja lopettaa väliaikaisesti se vai 

salliako sen kuluttavan maailman korruption liekeillä. Muslimien kuin myös kristittyjen täytyy 

sanoutua irti tästä pahasta voimasta, että se voitaisiin eristää minkään pituiseksi ajaksi.”  

”Mutta ymmärtäkää, kuten on kirjoitettu… ”Ismaelista tulee mies kuin villiaasi: hänen kätensä on 

kaikkia vastaan ja kaikkien käsi on häntä vastaan ja hän on kaikkien veljiensä niskassa.” Mooseksen 

Ensimmäinen Kirja 16:12.  

”Ja niin on historian tapa, että ihmiset käyttävät toinen toisiansa omien päämääriensä hyväksi ja 

sitten lopettavat heidät. Ja niin tulee olemaan Uuden Maailman Hallinnon kanssa. He tulevat 

käyttämään muslimeita tuhoamaan kristittyjä ja juutalaisia ja sitten heidät itsensä tullaan 

tuhoamaan. Sillä ihmiset tulevat kapinoimaan tätä salakavalaa ideologiaa vastaan. Mutta 

muistakaa, että Minä tulen lopettamaan kaiken diktatuurin ja kaikki hallitukset, jotka eivät ole 

Minusta, perustamaan Taivasten Valtakunnan.”  

”Mutta sillä välillä, Maapallo tulee olemaan elävä helvetti sen jälkeen, kun teidät, Minun 

Morsiameni, on poistettu. Mutta toistaiseksi, Minun Armoni on innokkaana havainnollistamaan 

mahdollisuuksia elää Jumalaa varten todella vapaassa maassa. Kaikille kansakunnille tullaan 

antamaan mahdollisuus taistella tiensä pois pimeyden valtakunnasta.”  

”Nyt te, Minun Morsiameni, olette todistaneet itsenne luottamuksen arvoisiksi Minun Sydämeni 

kanssa. Te olette näyttäneet, että ensimmäinen rakkautenne olen Minä, eikä vaativat ihmisten 

perinteet. Minä olen kertonut teille aikaisemmin, tämä vuodenaika, jolloin on totuttu viettämään 



Minun Inkarnaatiotani ja se pitää sisällään monia pyhiä hetkiä nuorille. Minun enkelini ovat läsnä 

niin monissa paikoissa liikuttamassa nuoria sydämiä Pelastajaansa kohti.” 

”Saatana on vääristellyt tämän pyhän päivän materialismilla, mutta sellaiset nuoret sielut eivät ole 

tarpeeksi vanhoja aivan vielä ymmärtämään sitä. Heille se on antamisen vuodenaika, heille, joita 

te rakastatte ja juhlimisen, jopa joululauluilla, jotka Minä voitelen liikuttamaan ihmisten sydämiä. 

Kyllä, näissä huoneissa, joissa perheet laulavat Minulle, rakkauden voitelu ja rauha laskeutuu 

raskaasti, melkein kuin huumaannuttavasta iloisuudesta.”  

( Clare ) Tiedättekö, kun Hän puhui siitä, minulla vain oli muistoja lapsistani, kun he olivat 

nuorempia ja kauniit perinteet, mitä meillä oli juhliaksemme Herran syntymää. Ja minä todella 

aloin tuntemaan itseni todella surulliseksi. 

Ja Herra keskeytti minun surullisuuteni ja sanoi… ”Päivä on tulossa, Clare. Kaiken täyttymys on 

tulossa. Minun lupaukseni sinulle, että lapsesi tulevat palaamaan juurilleen, ei palaa takaisin 

Minun luokseni tyhjänä. Minä tulen näkemään päivän, jolloin te tulette ylistämään perheenä ja 

sytyttämään uskon ja omistautumisen kynttilöitä Minulle. Minä tulen näkemään päivän, Minun 

rakkaani ja niin tulet sinäkin.” (Hän nosti leukaani, kun kyyneleet virtasivat silmistäni… tekee niin 

kipeää, kun on menettänyt heidät maailmalle)  

”Maailma on vetänyt heitä vastustamattomasti, Clare. Ymmärrä, jopa Mennoniittojen 

(protestanttinen 1500-luvulla syntynyt kasteenuudistajien väkivallaton uskonnollinen suuntaus) 

lapset menevät harhaan ja kun he kohtaavat Minut, he eivät tule kykenemään syyttämään siitä 

vanhempiaan, eivätkä sinunkaan lapsesi tule.”  

( Clare ) Oi, minun kallisarvoiset ystäväni, ei ole mitään muuta aikaa vuodesta, joka loukkaa 

enemmän Ezekieliä ja minua. Meillä molemmilla on lapsia, jotka ovat menneet harhan ja muistot 

ovat tarpeeksi taivuttamaan polvemme.   

Herra jatkoi… ”Mutta sinun ei tulisi murehtia, Clare, sinun ei tule. Minä toivon, että nostaisit 

ilmeesi Minua kohti ja Toivoa kohti, jonka Minä olen luvannut, etkä salli vihollisen suurennella 

murheen tunteita, jotka pujahtavat sinuun.”  

”Minun ihmiseni, on niin paljon, mitä te ette ymmärrä ennallistamisesta, jonka Minä olen 

aikomassa tuoda Taivaassa. Kaikki, mikä on tehty väärällä tavalla, tullaan uudelleen kirjoittamaan. 

On käsityskykynne yläpuolella käsittää sitä nyt, mutta kun niin kutsuttu aika saadaan valmiiksi, 

tulee olemaan palaamisen ja ennallistamisen ajankohdat. Minä tulen näkemään jokaisen teistä, 

kuten teidät oli tarkoitus kasvattaa lapsina ja jokaisen teistä, kuten teidän oli määrä olla täydellisiä 

vanhempia.”  

”Jokainen kyynel tullaan todella pyyhkimään pois. Kuten on kirjoitettu… ”Ja Hän on pyyhkivä pois 

kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä 

kipua ole enää oleva.” Ilmestyskirja (Johanneksen Ilmestys) 21:4. 

”Nykypäivän kirkon suurin irvikuva on luopuminen kuvata Minun sanojani vain kuvaannollisesti. 

Ne eivät ole vain kielikuvia, joita on ollut tapana käyttää kuvaamaan toisia käsitteitä. Ne ovat 

KIRJAIMELLISIA ilman pintakiiltoa, ilman vaihtelua. Ja kaikki, mitä on kirjoitettu, tullaan 

täyttämään. Jokainen kyynel tullaan pyyhkimään silmistänne. Kaikki tullaan ymmärtämään, jopa 

kuten Minä ymmärrän ja tämän tiedon välittämisessä, teidän tulee olla mahdotonta itkeä enää.”  



”Clare, sinä et ole ainoa, joka kärsii nostalgisista muistoista. Jokainen rikkinäinen perhe kärsii tänä 

vuodenaikana ja siksi niin monet ovat masentuneita. Saatana on jälleen ottanut sen, mikä on 

kallisarvoista ja kääntänyt sen ihmistä vastaan, mutta lopussa Minä tulen saamaan riemuvoiton.”  

”Pyydän, Minun ihmiseni, älkää salliko itseänne vedettävän raiteiltanne tämän seuraavan viikon 

aikana. Jatkakaa sinnitelemistä ja julistakaa Minun armoni voittoa tästä pahasta iljetyksestä. 

Jatkakaa kohtalon pyörän pitämistä tiukasti rukoilevissa käsissänne – tiukasti, älkääkä koskaan 

antako häiriötekijöiden kutsua teitä pois. Teidän elämänne – juuri teidän elämänne riippuu tästä.”  

”Minun täytyy kertoa teille, että tämä on osa seuraavaa tasoanne. Te olette niitä, jotka tulevat 

uudistamaan tämän maailman lyhyeksi aikaa, rukouksillanne. Te olette niitä, jotka siivoavat tien 

Minun tahtoni tulla tehdyksi tämän maan hallitsemisessa. Te olette ottaneet strategista jalansijaa, 

nyt teidän täytyy pitää kiinni siitä.”  

”Tulee olemaan rynnäkköjä.”  

Katsoin sen sanakirjasta ja siinä sanottiin… ”Puolustusasemista tulevien joukkojen tekemä 

hyökkäys.”  

Siispä Hän sanoi… ”Tulee olemaan rynnäkköjä uusille alueille, jos nämä asemat säilytetään ja 

Presidentti Trump panee toimeen keinoja uudistaa hallintoanne. Mutta te silti tulette 

puolustamaan jalansijaa, mitä olette ottaneet ja pidätte hänet elossa ja virassa ja terveenä 

rukouksillanne.” 

”Osa teidän kiipeämistänne ylös vuorelle, on lisääntynyt esirukoilemisen voima ja voitelu jokaiselle 

teistä rukoilla juuri niitä rukouksia, joita tarvitaan jatkamiseen. Minä tiedän, että tämä on ollut 

jyrkkä kiipeäminen. Minä tiedän, kuinka paljon jokainen teistä on kärsinyt ja uhrannut Minulle 

paasto uhrauksina. Ja Minä olen hyvin mielistynyt teihin, Minun Ihmiseni. Niin hyvin mielistynyt, 

että te olette kuulostelleet Minun itkujani teidän rukoilu avustanne.” 

”Minä en ole Jumala, joka ei halua tai tarvitse Hänen ihmisiään. Minä olen sallinut itseni tulla 

riippuvaiseksi teidän rukouksistanne voittaakseni ratkaisevia voittoja. Kyllä, Minä olen asettanut 

Omimman Itseni teidän sisällenne ja katsonut, kun me olemme luotsanneet tätä laivaa yhdessä. 

Minä olen tehnyt itseni riippuvaiseksi teidän rukouksistanne, koska te olette kanssaluojia Minun 

kanssani, missä te vapaasta tahdostanne, kun olette samassa linjassa Minun kanssani, tuotte 

ihmeellistä hedelmää. Kyllä. Minä olen Viinipuu, te olette Oksat ja yhdessä me tuotamme 

hienoimman sadonkorjuun.”  

”Kaikki, mitä Minulla on nyt sanottavaa teille, on että pitäkää jalansijanne, Rakkaat. Seisokaa ja 

katsokaa Jumalanne pelastusta. Älkää laiskistuko, uupuko loppuun tai harhautuko häiriötekijöihin 

rukouksessa. Tehkää jokainen uhraus – ei väliä, kuinka pieni – uhraukseksi, että Minun 

Valtakuntani tulisi, Minun tahtoni tapahtuisi. Käärikää jokainen lahja kiitoksen ja ylistyksen 

kääreisiin. Todella, Minun Isälläni Taivaassa on runsaasti lahjoja kaikille teille. Hän juhlii 

uskollisuuttanne tänä vuodenaikana.”  

”Jatkakaa jalansijanne pitämistä, taistelu ei ole ohi ihan vielä.”  

”Olkoon teidän sydämenne täynnä tietoa Minun rakkaudestani teitä kohtaan. Ymmärtäkäätte 

täydemmin se vaikutus, mikä teillä on tähän maailmaan. Älkää koskaan uupuko loppuun 

kiipeämisessä, vaan pikemminkin pitäkää vieressänne kuva huipusta ja suuresta juhlasta, joka 

meillä yhdessä tulee pian olemaan Taivaassa. Minä välitän näitä armoja teille nyt. Peitelkää ne 

hellästi sydämiinne ja suojelkaa niitä. Te olette Minun voittoisa Morsiameni.” 


