821. Jeesus varoittaa… Isku on suunniteltu!
Minun Rukoussoturini… Pyydän, tehkää Minut ylpeäksi!
ANTIKRISTUS & SUUNNITELTU ISKU… MINUN RUOKUSSOTURINI, TEHKÄÄ MINUT YLPEÄKSI
Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 7. Joulukuuta, 2020.
( Clare ) No niin, Rakas Perhe, olen ollut hyvin kiireinen, saadakseni tosiseikkani tietoon ja mitä tehdä
seuraavaksi ja ihmisuteliaisuuteni sai vallan seurata vaihtoehto uutisia, kuten Epoch Timesia,
Intercessors of Americaa (=Amerikan Esirukoilijoita), Sidney Powellia. Pyydän, rukoilkaa näiden
soturien puolesta, he lähettävät ilmoille TODELLISIA uutisia ja heistä on tulossa valehtelevan
valtavirtamedian korvaaja. Siispä, milloin ikinä hautaankin pääni maailmaan, no niin, saan saastutusta
mukaani ja kestää hetken päästä takaisin Minun Herrani suloisen, hellän äänen luo.
Jeesus, Sinä annoit juuri meille Taivaaseennosto varoituksen ja Sinä sanoit, että tällä kertaa tämä ei
ollut harjoitus. Jeesus, Minun Rakas Jumalani, oletko Sinä välttelevä minua kohtaan?
( Jeesus ) ”Luotatko sinä Minuun?”
( Clare ) Herra, Sinä tiedät, että MINÄ LUOTAN!
( Jeesus ) ”Heitä sitten stressitekijäsi pois ja ota päivä kerrallaan. Minä saatan sinun tietoosi sen, mitä
sinun pitää tietää, silloin kun sinun tarvitsee tietää. Käykö tämä käännetystä vastauksesta?”
( Clare ) Jeesus hymyili. Oikein hyvin, Jeesus. No niin, tässä minä olen, seuraavana päivänä, koska en
saanut viimeisteltyä viestiä. Täydennettynä lisäuutisilla, mutta haluten Sinun uutisiasi enemmän kuin
mitään muuta. Äiti Elisabeth tuli minun luokseni ja sanoi, että Sinä kerroit hänelle, että Obama on
tekemässä erittäin suuren liikkeen, maailmanlaajuisen liikkeen. No niin, Sinä olet suurempi kuin
Obama ja hänen Paholaisensa. Kuitenkin minä ihmettelen. Minä näen sen nyt, vaalivilpit ovat valtava
sotkuinen sekasotku, että meidän silmämme saataisiin pois hänestä ja siitä, mitä hän on ollut
tekemässä. Hän on muuten Antikristus.
( Jeesus ) ”Täsmälleen ja se oli menestyksekästä, mutta siihen saakka, kunnes Hillitsijä on poistettu,
Clare, hän ei tule saamaan sitä, mitä hän haluaa. Varmasti ei kaikkea, mitä hän haluaa. Juuri nyt, hän
on säätämässä ja koordinoimassa. Mutta kyseessä olevat mailla Minä olen vielä suojelijana. Se todella
on syvä petoksen likakaivo.”
”Tässä on monia tekijöitä, joilla on osansa tässä. On ihmistapahtumia, ihmisten tunteita, ihmisälyjä ja
ihmiskunta yleensä, mitkä pitää ottaa huomioon. Se, mikä teidän on tärkeätä tietää, on, että se tulee
tapahtumaan hyvin pian, mutta se on niin valtavaa, että sitä ei pitäisi kutsua, koska on niin monia
tekijöitä, jotka alkavat vaikuttamaan.”
”Siispä, mitä tehdä? Minä pyydän teitä ja näytän teille, kuinka olla valmistautuneita, kuinka olla
valmiita, niin ettei teitä jätettäisi jälkeen. Te tiedätte tämän jo, siispä se ei ole pelkotekijä teille, niin
paljon kuin se on muille. Tämän lisäksi, Clare, sinun täytyy luottaa, että Minä tiedän, mitä Minä olen
tekemässä ja että missä järjestyksessä Minä tulen tekemään näitä asioita. Tässä yhtälössä on monia
muuttujia, siispä se on silti liian aikaista ryhtyä toimintaan.”
”Minä voin kertoa teille tämän, teidän täytyy kaikkien rukoilla, että massiiviset, teitä vastaan
suunnitellut liikkeet tehtäisiin tyhjiksi. Teidän täytyy rukoilla, että Minun Tahtoni tapahtuisi ja että
Saatanan tahto tehtäisiin tyhjäksi. Mutta te tiedätte jo, ettei hän voi olla menestyksekäs, ennen kuin
teidät ja muut kristityt, joissa Minun Henkeni asuu, tullaan poistamaan Maapallolta. On Minun Isäni

tehtävä tehdä se päätös. Minä vain kerron teille, että me olemme tulossa hyvin lähelle totuuden
hetkeä.”
( Clare ) Ja jotenkin otin pienen tauon tässä vaiheessa ja kun tulin takaisin, olin saanut jotakin tietoa,
yksi täällä olevista ihmisistä mainitsi, että hän oli kuullut jotakin toisesta Pearl Harborista Amerikkaa
kohti ja tunsin olevani hyvin tietämätön, niinpä tulin Herran luo ja sanoin… ”Pyydän puhu minulle.”
Kaikki nämä raportit toisesta Pearl Harborista, mistä siinä on kyse?
( Jeesus ) ”En ole koskaan lakannut puhumasta sinulle.”
( Clare ) Pyydän Herra, lisää minun uskoani niin, että luotan kuulemaani.
( Jeesus ) ”Ahaa, nyt pääset ongelman ytimeen. Enkö Minä antanutkin sinulle Rhema-viestin koskien
sinun pelkojasi petoksesta ja niiden vaikutuksesta, että ne ovat perättömiä?”
( Clare ) Sinä annoit.
( Jeesus ) ”Aloittakaamme siitä. Miksipä luulet, että Minä pyysin aviomiestäsi rukoilemaan uskosi
puolesta?”
( Clare ) Koska se on heikko? Ezekiel oli juuri saanut kortin korttivarastosta, ”Rukoile Claren uskon
puolesta.”
( Jeesus ) ”Vihollinen on hyökkäämässä sinua kohti siinä asiassa. Ankkuroi uskosi Minuun, että Minä
kommunikoin kanssasi. On niin paljon, mitä kertoisin sinulle, jos sinä vain luottaisit siihen, mitä kuulet.
Enkö Minä antanut sinulle toisen kortin tänään… ”Minä olen sinun kanssasi”?”
( Clare ) Annoit, Herra.
( Jeesus ) ”Tukeudu sitten Minuun, Rakas vaimo, tukeudu siihen, joka rakastaa sinua ja tulee
tukemaan sinua. Minä olen se, joka on aina sinun vieressäsi, tunsitpa sinä sen tai et. Minä olen se,
joka jatkuvasti rukoilee sinun puolestasi, kuuletpa sitä tai et. Minä olen se, joka rakastaa sinua
levottomuuteen asti, enkä Minä tule koskaan hylkäämään sinua, vaikka sinä pomppaat ylös kesken
keskustelumme ja häivyt. Minä muuten pitäisin siitä todella, jos laittaisit muut odottamaan, sen
sijaan, että laitat Minut odottamaan, tiedäthän?”
( Clare ) Anna minulle anteeksi Herra, olen niin kevytmielinen ja poissaoleva mieleltäni.
( Jeesus ) ”Minä annan sinulle anteeksi, mutta yritätkö olla huomioivampi, Minun Rakkaani?”
( Clare ) Minä yritän varmasti. Olen aina niin kiitollinen Sinulle, kun paljastat läsnäolosi minulle juuri
nyt. Oi, olen aina niin kiitollinen ja otettu Sinun ystävällisyydestäsi Herra, kun puhut minulle. Pyydän,
anna minulle anteeksi, että pidän tätä ihmeellistä lahjaa itsestäänselvyytenä. Tämä on ollut niin, niin
väärin.
( Jeesus ) ”Totta, mutta tiedätkö, mikä vaikuttaa Minuun enemmän? Minä kaipaan sinua ja Minuun
koskee, kun sinä jätät minut jonkun typerän maallisen asian vuoksi. Tiedätkö sinä, kuinka erityinen
sinä olet Minulle; kuinka erityinen tämä lahja on?”
( Clare ) Luulen, että eksyn jäljiltä joskus.
( Jeesus ) ”Todella sinä eksyt ja se loukkaa Minua. Se myös vaikeuttaa sinun kommunikaatiostasi
Minun kanssani, erityisesti Minun kuulemistani. Näetkö pikkuinen, tämä ei ole kevyt asia? Hetki sitten
sinä itse sanoit, ehkä olen tehnyt jotakin loukatakseni Herraa ja siksi minulla on vaikeuksia nähdä
Häntä. No niin, se oli totta ja Pyhältä Hengeltä ja sinä olet loukannut Minua. Mutta Minä kerron

sinulle nyt, että Minä annan sinulle anteeksi. Ole vain hyvin paljon huolellisempi, minkä tai kenen
tahansa sallimisessa keskeyttää aikamme yhdessä. Okei?”
( clare ) Kyllä Herra, otan tämän sydämeen. Kiitos Sinulle paljon, kun autat minua näkemään, kuinka
minä olen loukannut Sinua ja kallisarvoisia armoja, joita annat minulle. Sitten aloin saamaan sumua
aivoihini, siispä rukoilin sitä vastaan. Se tapahtuu joka kerta, kun Hän alkaa puhumaan minulle. Pyysin
Siunattua Äitiä suojelemaan meitä, kun olemme yhdessä, levittämään peitteensä päällemme. Ja nyt se
on poissa.
( Jeesus ) ”Minä kerroin sinulle, että tämä on vihollisen työtä. Nyt Minä näen, että sinua on isketty
päähän viimeisellä aseella ja Minä sanon sinulle, sinua ei petetä, Minä olen puhumassa sinulle.”
( Clare ) Ja Hän sanoi sen minulle, koska kun sidoin harhautuksen ja sumuisten aivojen demoneita,
näin enkelin raahaavan demonia pois ja demoni heitti jotakin minua kohti ja osui minua päähän.
( Jeesus ) ”Näin demonit vaientavat äänet, he vaimentavat äänet juuri tällä tavalla. Jos he eivät voi
pysäyttää heitä niille sijoilleen, he saavat heidät pelkäämään ihmisten harhaan johdattamista. Mutta
sinä et ole johtanut ketään harhaan.”
( Clare ) Herra, pyydän, kerro minulle, mitä on meneillään? Mitä on tämä puhe toisesta Pearl
Harborista, mitä yksi meidän ihmisistämme oli kuullut toiselta kanavalta?
( Jeesus ) ”Se on liioittelua. Toista Pearl Harboria ei voi olla, koska laivanne ovat hajaantuneita ympäri
maailman, eivät keskittyneinä yhteen satamaan. Mutta maatanne kohtaan tulee hyökkäys. Kuinka
vakava se on, riippuu siitä, kuinka vakaasti te rukoilette ja ette anna periksi rukouksessa. Teillä on kyky
pysäyttää tämä rukouksella. Toisin sanoen, tämän ei tarvitse tapahtua. Kyllä, Minä sanoin sen ja kyllä,
se on totta. Tämän ei tarvitse tapahtua.”
”Mutta se vaatii lisää rukousta. Rukoilkaa suoraan sitä vastaan, mitä pahat ovat suunnitelleet.
Rukoilkaa hässäkän puolesta, rukoilkaa epäonnistumisten puolesta, rukoilkaa virheellisen
kommunikaation puolesta, rukoilkaa mekaanisten epäonnistumisten puolesta, rukoilkaa väärin
ymmärrysten puolesta, rukoilkaa navigointivirheiden puolesta, rukoilkaa epäsuotuisten sääolojen
puolesta ja rukoilkaa tulivuoren purkausten puolesta, että ne pysäyttäisivät heidät niille sijoilleen. On
NIIN PALJON, minkä puolesta te voitte rukoilla sabotoivan heidän suunnitelmansa.”
”Kun te olette olleet syventyneinä kaikkiin vilppeihin, he ovat suunnittelemassa hyökkäystä. Se voisi
epäonnistua, se on teidän käsissänne. Minä haluan sen epäonnistuvan. Tämä hyökkäys ei ole Minun
tuomioni kansakunnalle. Vihollinen on jälleen yrittämässä kukistaa Amerikkaa. Sinulla Clare,
rukoussotureittesi kanssa, on kyky estää tämä tapahtumasta.”
”TÄMÄ EI OLE MINUN TAHTONI SINULLE, AMERIKKA. Minä olen antanut sinulle toisen tilaisuuden.
Sinä olet herännyt, kuin nukkuva jättiläinen ja olet taistelemassa maasi puolesta, joka tulee elämään
Minun sääntöjeni mukaan. Mutta vihollinen on Jääräpäisesti tuhoamassa sinua. Nouskaa ja rukoilkaa,
rukoussoturit, tämä hyökkäys tulee epäonnistumaan, jos te rukoilette intohimoisesti sitä vastaan. Sen
ei tarvitse tapahtua. Se ei ole Minun Tahtoni. Nouskaa ja aidatkaa tämä rukouksillanne.”
”Minä kerron teille totuuden, Minun Kristityt Ihmiseni, te olette Hillitsijä ja juonet teitä vastaan eivät
tule menestymään, niin kauan kuin te rukoilette. Siispä, nouskaa ja rukoilkaa nyt sitä vastaan, mitä
teitä vastaan on suunniteltu. Rukoilkaa, että asevoimien petturit tullaan paljastamaan, viemään heiltä
heidän velvollisuutensa ja heidät tullaan pidättämään. Rukoilkaa, että juonet tullaan keskeyttämään ja
puolustus tulee loksahtamaan paikoilleen. Rukoilkaa ja puolustakaa kansakuntaanne. Tämä hyökkäys
ei ole Minun tahtoni.”

( Clare ) Ja Hän oli niin järkkymätön, kun Hän sanoi tämän.
( Jeesus ) ”Tunnetko olisi paremmaksi nyt?”
( Clare ) Kyllä, Herra, tunnen. Olen ollut niin tietämätön ja hämmentynyt siitä, mitä on tapahtumassa
ja Taivaaseennosto varoituksista. Tämä todella hämmästytti minua.
( Jeesus ) ”Minä tiedän hyvin vaikeudet, joilla teitä kaikkia on rasitettu. Minä tiedän, että se on suuri
kärsimys ja Minä käytän sitä. Mutta toistaiseksi, Minä pyydän sinua kokoamaan joukkosi ja kertomaan
heille, että alkavat rukoilemaan, koska maasi on vaarassa. He haluavat hyökätä teitä kohtaan, kun
olette syventyneinä niin paljoon sekasortoon, mutta Presidenttinne ei ole kenenkään jymäytettävissä,
hän on tietoinen. Tämä voidaan pysäyttää rukouksillanne, siispä rukoilkaa Minun Ihmiseni, rukoilkaa
ja tehkää Minut ylpeäksi teistä sotureina, sillä tuho EI ole Minun tahtoni.”

