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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Tammikuuta, 2016. 

( Clare ) Herra näytti minulle Amerikan yläpuolella lentävät lentokoneet. Ne tulivat maahan 
pohjoisrajalta ja minä näin ne jossakin Keskilännen pohjoisosan yläpuolella. Näin myös 
laskuvarjojoukkoja pudotettavan niistä. Asia, joka hämmensi minua, oli, että lentokoneet näyttivät 
vanhoilta sotalentokoneilta, pyöreämmiltä muodoiltaan, ei niin tyylikkäiltä kuin suihkuhävittäjät ja 
sen sellaiset – vain pyöreämmiltä siivistään ja muodoiltaan. Ja meidän pohjoinen rajamme oli täysin 
suojaamaton.  

Jeesus aloitti… ”Minä näytän sinulle, mitä pian täytyy ilmestyä. Taivas on sekaisin laskuvarjoista, kun 
teidät miehitetään pohjoisesta. Päivä tulee olemaan, kuin ei mikään aikaisemmin maailman 
historiassa. Maassanne elävät ihmiset ovat niin valmistautumattomia siihen, mitä tulee tapahtumaan, 
että monet antautuvat sokkiin.”   

”Minä tiedän, että sinä kuulet Minun puhuvan tästä paljon, Minun Rakkaani, mutta te ette voi olla 
liian valmistautuneita, erityisesti koska maanne rajat tulevat silloin olemaan täysin avoimet ja kaikista 
käytännöllisistä syistä, aika tahallisesti vartioimattomia.”  

( Clare ) Minulla oli takautuma siitä, kun Kanadan pääministeri ja Obama keskustelivat puhelimessa. 
(Muistakaa, että tämä viesti on päivätty 8. Tammikuuta 2016) 

( Jeesus ) ”He todella luulevat olevansa täysin valmistautuneita ja suojeltuja. Mutta Minä kerron 
sinulle, niin monet asiat tulevat menemään vikaan heidän ponnisteluissaan tuhota tämä maa ja 
kuitenkin säilyä turvassa, että pian asiat tulevat kasvamaan pois heidän käsistään. Hän ei tule olemaan 
turvassa, eikä hänen perheensä. Ja viime kädessä hän tulee kärsimään saman surun, kuin mitä hän on 
lastannut amerikkalaisten ihmisten selkään. Hän ei tule pakenemaan vahingoittumattomana, eivätkä 
hänen lapsensa. Kuten on kirjoitettu, ”he kaivoivat kuopan muille, mutta putosivat siihen itse”. 
Kukaan ei mahdollisesti voi laskea todennäköisyyksiä tai asioita, jotka voivat mennä vikaan niin 
suuressa operaatiossa.”  

”Nämä maanalaiset kaupungit, joihin he niin kovasti luottavat, ovat vielä Maapallon siirtyvässä 
maankuoressa. Vain pelkällä nykäisyllä, käytävät hajoavat palasiksi ja siirtyvät – tehokkaasti 
sinetöiden niissä olijat lohkoihin.”  

”Sinun ihmistesi rukousten vuoksi, monia rumia maanalaisia olentoja tullaan tuhoamaan hetkessä, 
kun Minun käteni liikuttaa Maapallon kuorta, haudaten heidät omiin maanalaisiin hautoihinsa. Tämä 
tulee olemaan yksi ase ihmisiä vastaan, jotka Minä tulen tuhoamaan. Teidän rukouksenne ovat 
voimakkaita, Minun Ihmiseni. Hyvin, hyvin voimakkaita. Ja vaikka Minä en enää voikaan estää 
Koettelemusten Aikaa, katumisen ja rukouksen vuoksi, Minä voin nostaa pois joitakin tuomioita, joita 
oli suunniteltu tulevaksi.”  

”Älkää aliarvioiko maanne vuoksi katumisen voimaa. Oi, kuinka voimallista tämä on!!! Kuten Mooses, 
te seisotte oikeudenmukaisten Jumalan tuomioiden ja korruptoituneen sukupolven välissä. Kuitenkin 
Minä säälin ja annan armoa, uudelleen ja uudelleen. Siispä, jatkakaa rukouksianne. On olemassa 
pahuuden ja ilkeyden laitteita, joita te ette omalla mielikuvituksellanne koskaan keksisi. Kauheita 



asioita, jotka aiheuttavat suurta kipua ja kuolemaa. Katumisenne ja rukoustenne vuoksi Minä tulen 
puuttumaan peliin ja tuhoamaan monet niistä, antaen jäljelle jääneille toisen tilaisuuden katua.”  

”Oi, rukoilkaa lastenne katumista, Amerikka. Niiden, jotka on havaittu olevan tottelemattomia ja 
synnissä. Rukoilkaa, että he tulevat katumaan, eivätkä liity niiden joukkoihin, jotka ovat katkeria ja 
heiluttavat nyrkkiään Minun kasvoilleni, kiroten Minua. Rukoilkaa, että katumuksen aalto tullaan 
lähettämään tuomaan heidät järkiinsä ja että he tulevat Minun luokseni katuen ja etsien ohjausta. 
Monia sankareita syntyy sillä hetkellä. Ja monet, joiden luulitte olevan sankareita, tulevat 
murenemaan pölyyn, paljastaen todellisen sisäisen tyhjyytensä.”  

”Minä tulen kasvattamaan Minun oman sydämeni mukaisia sotureita. He tulevat kuuntelemaan yksin 
Minua ja heidän käsillään Minä tulen tekemään suuria ihmeitä. Minä tulen myöntämään heille etua 
heidän vastustajiaan vastaan, aivan kuten Minä järisytin Maapallon kuorta ja hautasin ne, jotka toivat 
tämän maanmiehilleen.”  

”Niin paljon riippuu rukouksesta. Niin paljon on poissa teidän käsistänne ja ne ovat Minun käsissäni. 
Ne, jotka ovat sukkelia näkemään tämän, tulevat menestymään; ne, jotka luottavat omaan 
voimaansa, tulevat pian antautumaan. Tätä asiaa Minä olen halunnut teroittaa Minun 
Sydänasukkailleni uudelleen ja uudelleen. Te voitte luottaa Minuun tai te voitte luottaa itseenne ja 
omaan kyvykkyyteenne, mutta ette molempiin yhtä aikaa. Vain rukoilevat ja tottelevaiset tulevat 
saamaan voiton.”  

”Kaikissa asioissa, Minun Ihmiseni - rukoilkaa. Katukaa kansakuntien puolesta, kuunnelkaa Minun 
ohjeitani ja totelkaa. Rukoilkaa paljon, että viattomia vastaan suunnatut kauheudet tulevat 
epäonnistumaan. Rukoilkaa infrastruktuurin tuhoa, sillä se on järjestänyt kaikki nämä tapahtumat 
harventamaan ihmiskuntaa Maapallolla. Näihin rukouksiin Minä tulen vastaamaan. Ja kyllä, rukoilkaa 
vihollistenne ja pelastamattomien puolesta.”  

”Tietäkää, että miljoonien kuoleman myötä Helvetti tulee laajenemaan ja ennen näkemätön 
tulivuoriperäinen aktiivisuus tulee purkautumaan paikoissa, joissa ei koskaan kuviteltu. Tämä tulee 
olemaan osa maanalaisten kaupunkien tuhoa. Jopa kuten Sodoma ja Gomorra vähennettiin tulikivellä, 
niin tullaan nämä kammiot täyttämään tappavilla kaasuilla ja magmalla. Kukaan ei pystynyt 
ennakoimaan, mitä vaikutuksia Helvetin laajenemisella on niihin, mitä he kutsuvat ”turvallisiksi” 
bunkkereiksi ja kaupungeiksi.”  

”Kyllä, rukoilkaa, katukaa ja rukoilkaa lisää – erityisesti viattomien ja viime hetken kääntymysten 
puolesta. Rukoilkaa jopa, että vihollisenne katuvat viime hetkillään, sillä ne, jotka kutsuvat Minua, 
tullaan pelastamaan.”  

”Minä siunaan teidät nyt rohkeudella, esirukoilemisella ja Minun oman sydämeni mukaisella 
sydämellä, jopa kuten Mooseksella oli. Nostakaa sydämenne Minun luokseni ja kutsukaa armoa alas 
Maapallolle.” 


