
823. Informaatiota Sisar Clarelta…  
Vihollis Joukot ovat aikeissa hyökätä Canadasta, 12. Joulukuuta, 2020.  

VIHOLLISJOUKOT OVAT AIKEISSA HYÖKÄTÄ AMERIKKAAN CANADASTA, INFORMAATIOTA SISAR 
CLARELTA 

 ( Clare ) Herra siunaa ja vahvistaa teitä, rakas perhe. Me olemme valtavassa kriisissä juuri nyt. Me 
tarvitsemme rukouksia ja uhrauksia pysäyttääksemme sen, mitä on suunniteltu, ettei se tapahtuisi. 
Punaiset Kiinalaiset ovat saattaneet ampua alas yhden meidän F-16-havittäjämme, tappaen lentäjän, 
Michiganin Yläniemellä tai sen ovat voineet tehdä he, jotka vastustavat presidenttiämme, tehden 
lavastetun hyökkäyksen. Mutta on varmistettu, että F-16 hävittäjä on ammuttu alas, tappaen 
lentäjän. Eikä vain tämä, mutta Mainessa, Kiinalaisilla oli maanalainen sotilas varustuspaikka, useita 
kerroksia maan alla. Satelliitista pystyi näkemään monien teiden lähtevän siitä syrjäisestä paikasta, 
keskeltä ei-mitään.  

Presidentti Trump määräsi sen tuhottavaksi, siispä he lähettivät sinne bunkkerin hävittäjäohjuksen ja 
täysin tuhosivat sen. Ilmeisesti siellä oli 50 000 Punaista Kiinalaista sotilasta siinä bunkkerissa, vain 
odottamassa sanaa hyökätä meidän kimppuumme. Tämä on vahvistettu, mutta me saamme 
informaatiota, että Punaiset Kiinalaiset ostivat Vancouverin sataman ja ovat siirtyneet sinne 
suojelemaan sijoitustaan. On myös raportteja, että he ovat marssineet täysissä sotilasvarusteissa 
kaupunkeihin, kuin myös maileittain Kiinalaisia sotakoneita, rautateillä Kanadan rajallamme. Olen 
nähnyt kuvat ja meidän sotilaslähteemme vahvistavat, että tässä on tosi kyseessä.   

Oregonin ja Washingtonin osavaltiot ovat tehneet suunnitelmia erota liiton jäsenyydestä, yhdessä 
uuden perustuslakinsa kanssa, mutta itse asiassa, kun he eroavat liiton jäsenyydestä, he yrittävät 
saada Kiinalaiset tulemaan ja puolustamaan heitä, muuta kansakuntaa vastaan. Henry Gruver, 
Jumalan profeetta, sanoi, että tulisi olemaan yritys tunkeutua maahamme luoteiselta Tyynen Meren 
rannikolta, mutta jokainen yritys epäonnistuisi ja viimein tulivuori purkautuisi, kun he tulevat rannalle 
ja laava alkaisi tulemaan rannoille, estämään heitä tunkeutumasta maahan. On yksi tulivuori lähellä 
sitä aluetta juuri nyt ja se on juuri vastikään aktivoitunut ja siitä on hälytys.  

Kanadalaiset ovat sängyssä Punaisten Kiinalaisten, Iranin ja Pohjois-Korean kanssa. Pyydän, rukoilkaa, 
paastotkaa ja uhratkaa mitä ikinä pystytte, että tämä pysäytettäisiin. Muistakaa, yhdessä viestissä 
minä sanoin, että tuho tulee pohjoisesta? Tuho tulee todella Pohjoisesta. Useassa viestissä minulle 
näytettiin, että Pohjois-Korealaiset, Kiinalaiset ja Iranilaiset ovat osallisia sodan tekemisessä 
Amerikkaa vastaan. Heidän sotalentokoneensa olivat lentämässä kansakuntamme suurien tasankojen 
yllä.   

Ja tänä aamuna Äiti Maria puhui Ezekielille ja sanoi… ”Älä ole peloissasi, te tulette olemaan 
kanssamme pian.” Vau! Kun menimme Raamatun Lupaukset-kirjan luo, saadaksemme selville, oliko se 
todella hänen äänensä, saimme viestit: Pyhä Henki ja Ohjaus ja Ohjaus on aina vahvistus, että me 
kuulemme Jumalalta. Nyt minä haluan lukea tämän teille, koska tämä nousi esiin myöskin. Se on 
viestistä 7. Joulukuuta tänä vuonna.  

( Jeesus ) ”TÄMÄ EI OLE MINUN TAHTONI SINULLE, AMERIKKA. Minä olen antanut sinulle toisen 
mahdollisuuden. Sinä olet herännyt kuin nukkuva jättiläinen ja olet taistelemassa maasi puolesta ja se 
tulee elämään Minun sääntöjeni mukaan. Mutta vihollinen on Jääräpäisesti tuhoamassa teitä. 
Nouskaa rukoilemaan, 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, te, Minun kristityt ihmiseni, olette Hillitsijä ja juonet teitä vastaan eivät 
tule menestymään, niin kauan kuin te rukoilette. Siispä, nouskaa ja rukoilkaa nyt sitä vastaan, mitä on 
suunniteltu teitä vastaan. Rukoilkaa, että teidän sotilaspetturinne tullaan paljastamaan, heiltä tullaan 
riistämään velvollisuudet ja heidät tullaan pidättämään. Rukoilkaa, että juonet tullaan keskeyttämään 
väliintulolla ja puolustukset tulevat napsahtamaan paikoilleen.”  

( Clare ) Presidentti Trump kutsui juuri joukkomme pois Lähi-Idästä.  

( Jeesus ) ”Rukoilkaa ja puolustakaa kansakuntaanne. Tämä hyökkäys ei ole Minun Tahtoni.”  

( Clare ) Ja Hän oli niin järkkymätön, kun Hän sanoi sen.  

( Jeesus ) ”Rukoilkaa Psalmi 91:sta perheenne ja kansakuntanne puolesta. Rukoilkaa joka päivä 
vakaumuksella, että Minä tulen vastaamaan rukouksiinne ja Minä tulen vastaamaan niihin.”   

( Clare ) Siispä, rakkaat, ryhtykäämme kiireisiksi. Tämä on hyvin, hyvin vakavaa ja sen ovat 
vahvistaneet useat luotettavat lähteet, mukaan lukien meidän yksi sotilaslähteemme. 


