826. Jeesus sanoo…
Se on ollut tulossa kauan aikaa… New Yorkin kaupunki on Pääkohde
SE ON OLLUT TULOSSA KAUAN AIKAA… NEW YORKIN KAUPUNKI ON PÄÄKOHDE
Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 29. Joulukuuta, 2020.
( Clare ) Välittäköön Herra rohkeutta, viisautta ja kestävyyttä maailman esirukoilijoille. Tänä viime
sunnuntaina, Herran ehtoollisen aikana, näin sienimäisen pilven öylätissä. Näytin sitä muille yhteisön
jäsenille, jotka olivat huoneessa ja he näkivät sen selvästi myöskin. Ei ole epätavallista, että Herra sallii
meidän nähdä jotakin merkittävää öylätissä, kun se on hyvin tärkeää. Kun tulin Herran eteen
rukouksessa, Hän aloitti…
( Jeesus ) ”New Yorkin kaupunki. Se on ollut tulossa kauan aikaa, sitä on tarvittu kauan aikaa,
kuitenkin Minun Sydämeni on sairas kuolemaan asti, niiden viattomien sielujen vuoksi, jotka tulevat
olemaan uhreja. Minä haluan teidän kaikkien rukoilevan pikkuisten puolesta, että heidät saatettaisiin
siepata nopeasti ylös Minun luokseni.”
( Clare ) Herra, New Yorkissa on monia hyviä ihmisiä ja jopa Epoch Times (Mediatalo, joka julkaisee
samannimistä sanomalehteä).
( Jeesus ) ”Hyvät tullaan ottamaan kotiin Minun luokseni, toiset tulevat nukkumaan maapallon
tomussa, lopulliseen tuomioon asti. Rukoilkaa kaikkien puolesta, toivon, että kukaan ei kärsisi, niin
kuin he tulevat kärsimään. Rukoilkaa, että kuolema tulee sukkelaan. Teidän omissa Merivoimissanne
tulee olemaan petoksia. Pahoja miehiä pahojen suunnitelmien kanssa.”
( Clare ) Herra, entä Miami?
( Jeesus ) ”Se myös tulee tapahtumaan, mutta ei tässä aikakehyksessä. Kuten nyt on suunniteltu, New
Yorkin kaupunki on pääkohde. Minä tiedän, mitä olen sanonut menneessä, mutta järjestelyt
muuttuvat olosuhteitten mukana, aikakehyksessä. Kaikki, mitä Minun Isäni tekee, on reilua ja
oikeudenmukaista. Clare, tämä on ollut tulossa kauan aikaa, hyvin kauan aikaa tulossa. Kuitenkin
Minun Sydämeni on rikkirevitty, kun se hetki lähestyy.”
”On viisasta, että et kysy aikakehyksiä. Niitä ei ole annettu, vain varoituksia, koska aika kypsyy monien
eri tapahtumien myötä. Kuitenkin joukossanne asuu heitä, jotka ovat vihollisianne. Heidät ovat
sokaisseet demonien opit, se on kommunistinen ideologia, ajatellen tekevänsä ihmiskunnalle
palveluksen, tuomalla ateistisen hallinnon. Rukoilkaa, että nämä kääntyisivät polullaan ja varoittakaa
hallintoa. Ne, jotka voivat kääntää petturin puoluetta vastaan, voivat murskata monet asiat. Rukoilkaa
näiden puolesta. Clare, Minun Sydämeni mukaista ei ollut tuoda sinulle niin pahoja uutisia, mutta sinä
näit pilven ja se oli Minun merkkini sinulle, että tämä on vääjäämätöntä.”
( Clare ) Entä Washington DC?
( Jeesus ) ”Ei vielä, juuri nyt Minä haluan sinun rukoilevan kahden asian puolesta, että täällä, tässä
maassa elävät Punaiset Kiinalaiset heräisivät näkemään, että kommunismi ei itse asiassa toimi.
Teoriassa kuitenkin, täydellisten ihmisten ollessa kyseessä, kun ei ole suosittuja ryhmiä tai henkilöitä,
se voi toimia, mutta ihmiset ovat korruptoituneita, eikä mikään tule toimimaan ilman Minua, kunnes
Minä palaan. Minun Ihmiseni Kiinassa, Minä pyydän teitä, rukoilkaa maanne puolesta ja niiden
puolesta, jotka on istutettu tähän vapauden maahan. Rukoilkaa heidän kääntymystään, niin että he
eivät nouse tuhoamaan juuri niitä, jotka ovat olleet hyviä heille tässä maassa. Rukoilkaa heidän
puolestaan, että he kohtaisivat Minut; se tulee muuttamaan kaiken.”

