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KALLIOMOSKEIJA 

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 20. Helmikuuta, 2021. 

( Clare ) Varjelkoon ja vahvistakoon Herra Jeesuksen rauha ja turvallisuus teitä… Amen  

Asiat liikkuvat aika hitaasti, mitä tulee julki tulleeseen tietoon siitä, mitä todella on meneillään 

maassamme, mutta minä uskon, että me olemme läpimurron partaalla, kun me jatkamme 

sinnittelyä ja rukoilemme. Ajatus tuli mieleen, että jotkut teistä saattavat ihmetellä, onko kolmas 

maailmansota tulossa ilmeiseksi, kun Miamiin osuu tai Kalliomoskeijaan, kuten Herra on kertonut 

aikaisemmin. Herra on saattanut laittaa nuo ajatukset minun mieleeni, koska Hän vastasi niihin 

välittömästi. Jeesus aloitti… 

( Jeesus ) ”Kyllä, he kysyvät sitä kysymystä, siispä Minä haluan sinun kertovan heille Minun 

puolestani, että koska armoa pidennettiin silloin, viha peruutettiin ja että asiat tulevat 

manifestoitumaan erilaisella tavalla nyt. Miami on silti kohde, mutta New York City on suurin 

kohde. Kuitenkin jos on tarpeeksi rukouksia ja uhrauksia, on mahdollisuus, että tätä tullaan 

viivästyttämään ja pidetään lykättynä toiseen aikaan asti.”  

”Mutta Clare, ymmärrä, että saasta, mikä on jatkunut ikuisuuksia siinä kaupungissa, on löyhkä 

Minun Isäni sieraimissa ja sen tuho on jo kauan ollut myöhässä. Viattomien itkuja on paljon. Paljon 

enemmän, kuin voit laskea rehottavan Satanismin vuoksi ja viattomien lasten henkien vuoksi ja 

tämä ilman, että aborttia on mainittu. Todella, veri virtaa jokina siitä kaupungista ja se on 

aikataulutettu tuhottavaksi.”  

”Minä olen yrittänyt monta kertaa siirtää Minun uskollisiani pois siitä paikasta, mutta turhaan. Ja 

yksi tuhon lykkäämisen määrittävistä tekijöistä, on hyvä, joka vastustaa pahaa.” 

”Kuitenkin tasapaino on vain hiuksen leveyden verran tuhosta. Sinulle ei koskaan valotettu 

viattomia vastaan tehtyjen raakojen rikosten syvää pimeyttä, siispä sinulla ei ole mitään keinoa 

tietää, kuinka pahaa se on, mutta Minä voin kertoa sinulle tämän verran, se tulee heti toisena 

Helvetin jälkeen. Huudot, jotka tulevat sen kaupungin syvyyksistä, liikuttavat koko Taivaan 

kyyneliin.”  

”On olemassa suoraa pahuutta ja epäsuoraa pahuutta, jotka on laitettu liikkeelle ympäri 

maailman, joka myös itkee apuun Minun Isääni oikeudenmukaisuuden puolesta. Kuitenkin 

rukoukset saavat taivutelluksi jossain määrin, mutta jos voisit nähdä sen, mitä Me näemme, sinä 

voisit paljon täydellisemmin ymmärtää, kuinka armoa on venytetty melkein sen rajoille asti, jos se 

olisi mahdollista. Katsohan, joka päivä, mikä kuluu, tuo enemmän ja enemmän pahaa, kunnes sen 

olemassaolon oikeutus on täysin silkan pahuuden haltuun ottama.” 

”On olemassa myös muita kaupunkeja, kuten Charlotte Pohjois-Carolinassa ja se on nousemassa 

pahuuden linnakkeeksi. Missä ikinä raha on, pahuus on läsnä vaihtelevin osuuksin.”  

( Jackie ) Pyydän, rukoilkaa meidän kanssamme, että Herran Tahto tulee tapahtumaan. Olkoon 

Hänen Rauhansa teidän kaikkien kanssanne. 


