
995. Jeesus sanoo…  

Koko Maailmanjärjestelmä on kukistumassa & Todellinen Vihollinen on… 

LOKAKUUN 7. 2022… KOKO MAAILMANJÄRJESTELMÄ ON KUKISTUMASSA & TODELLINEN 

VIHOLLINEN ON… 

Ote Jeesuksen Viestistä Sisar Claren kautta, Lokakuun 7. 2022. 

(Jeesus) ”On paljon valehtelua.” 

(Clare) Minä ajattelin tapaa, jolla Putinista puhutaan ja Deep State (Amerikan Maanalainen 

Hallitus) on saamassa hyvää propagandaa NATOn kautta, mutta sitten, en tiedä, mikä totuus on 

kulissien takana. 

(Jeesus) ”Olet oikeassa propagandasta ja valheiden levittämisestä. No niin, samalla kun syytteissä 

on jotain totuutta, todellinen vihollinen on Deep State ja NATO. Minun Ihmiseni, on teistä kiinni 

erottaa totuus.” 

(Clare) Herra, minulle se on vain liikaa, voin uskoa vain sen, mitä Sinä kerrot meille, kaikki muut 

suut ovat täynnä valheita. Pyydän, näytä meille, minkä puolesta meidän pitää rukoilla. 

(Jeesus) ”Tarraudu Minuun, Clare. Kaikki te Sydänasukkaat, tarrautukaa Minuun, asukaa Minun 

Sydämessäni ja valmistelkaa sydämenne pahinta varten, mikä on vielä tulossa. Kaikkien teidän 

täytyy tehdä ajastanne Minun kanssani teidän tärkeysjärjestyksenne huipun, ollaksenne 

perheitänne varten. On myös hyvin tärkeää, että te olette rukoilemassa yhdessä perheenä ja 

vastaanotatte viisautta Taivaasta, opastamaan ja ohjaamaan teitä.” 

”Tulee olemaan turvasatamien taskuja siroteltuna ympäri maailman, mutta erityisesti tässä 

maassa. Te olette yksi sellainen paikka. Te olette varautuneet, ja on aika viimeistellä valmistelut ja 

olla odottamassa valmiudessa. On vielä paljon keskusteltavaa mitä tulee puolustaviin ja 

hyökkääviin liikkeisiin Amerikassa ja mitä aiotaan toimeenpanna. Pääturvallisuus (asia) on rukoilla 

ryhmissä, ja kaikkein tärkein valmistelu on hengellinen valmius, syntienne anteeksianto, ja syvä 

yhteys Minuun.” 

(Clare) Ja kun Hän sanoi ’syntiemme anteeksianto’ – Hän myös tarkoittaa syntiemme syvää 

synnintuntoa. Minä kuulin jotakin mielenkiintoista eilen illalla. Venäjällä tai jossakin sen kaltaisessa 

(paikassa) oli munkki ja hän sanoi… ’Jos haluatte olla iloisia, käyttäkää yö katumalla, kun heräätte 

aamulla, tulette olemaan iloisia.’ Aion kokeilla tuota! 

(Jeesus) ”Ei mikään, ehdottomasti ei mikään voi suojella sillä tavalla kuin pyhyys suojelee. Tämä 

on, mitä varten me olemme harjoittaneet teitä. Olkaa pyhiä, jopa niin kuin Isänne Taivaassa on 

pyhä. Kun asiat kuumenevat ja tulevat ilmeisen epätoivoisemmiksi, teidän täytyy käyttää jopa 

enemmän aikaa rukoukseen.” 

(Jackie) Tässä on muutamia voimakkaita rukouksia… Isä Meidän, Psalmit 51 & 91, Sydämen 

Rukous, Sydänasukkaan Rukous, Sitomisrukous, Pyhä Armorukous, Ristin Asemat, 

Ruusukkorukous, jne. Linkki (englanninkieliseen) Rukouskatsaukseen on Videon alla kuvauksessa. 

(Jeesus) ”Pysykää puhtaina, Minun lapseni, pysykää puhtaina. Teidän rukouksenne tulevat 

päästämään teidät pahasta, siispä älkää antautuko pelolle, pikemminkin nouskaa rukoilemaan, 

ottakaa auktoriteettiasema, jonka Minä olen antanut teille ja saatte heidät lähtemään. Älkää 

rukoilko vain tungettelijoita vastaan, keskittykää heihin ja KÄSKEKÄÄ heitä lähtemään, kunnes he 

ovat kaikki menneet. Värvätkää myös Mikael ja arkkienkelit suojelemaan tätä pientä yhteisöä. 



Teillä on voima säilyttää hyvä täällä, käyttäkää sitä. Minä olen kehoittanut teitä ja harjoittanut 

teitä, nyt teidän täytyy nousta ylös ja käyttää sitä.”   

”Olkaa toinen toistenne tarpeita tukevia, ystävällisiä ja jättäkää itsenne huolehtiaksenne muista. 

Teidän ainoa suojeluksenne on rukous, nöyryys, ja veljellinen rakkaus. Jos te säilytätte tuon 

sydämen ja asenteen, te tulette selviämään hyvin kaikista vaikeuksista ja esteistä.” 

”On vielä päättämättä täsmälleen miten teitä kohtaan tullaan hyökkäämään, ja milloin. Teidän 

rukouksenne ovat voimallisia, mutta muistakaa, Amerikan asevoimat täytyy neutraloida heidän 

väistämättömän maailman voittonsa vuoksi. Minä toivoisin, että Minulla olisi parempia uutisia 

teille, mutta tämä se on, ja vain ajoitus on jäljellä päätettäväksi. Avainasia voittoonne kaiken 

kohtaamanne kukistamisessa, on täydellinen ja kiinteä liitto Minun kanssani kaikkina aikoina, ja se 

ettette antaudu pelolle.” 

”Clare, tämä se on. Rukous tulee helpottamaan, mutta koko maailmanjärjestelmä on 

kukistumassa. Pitäkää kiinni Minun lupauksistani sinulle ja katraallesi ja tietäkää, että Minä olen 

teidän keskellänne ohjaamassa teitä, ihan jokaista teistä, jotka valitsevat  olla tottelevaisia ja elää 

sopusoinnussa. Tulee olemaan ilon hetkiä, paljon on vielä julkistamatta. Tietäkää, että 

tottelevaisuus, nöyryys ja ehdoton rakkaus veljeänne kohtaan ovat teidän suurimpia etujanne ja 

tämä on painotettava kaikille, jotka tulevat tänne.” 


