
655. RUKOILKAA DONALDIN & MELANIAN PUOLESTA…  

ME OLEMME NYT RATKAISEVALLA TAISTELUKENTÄLLÄ 

Jeesus sanoo… Rukoilkaa Donaldin & Melanian puolesta Me olemme nyt ratkaisevalla 

taistelukentällä 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Lokakuuta, 2018. 

Jeesus aloitti… ” Minun rakas, rakas Clare – ja malttamattomasti odottaen Morsiamia. Minä olen 

tulossa teitä varten! Ajoitus on saanut aikaan loppumattoman virran laskelmia, olettamuksia, 

odotuksia, ja ennustuksia. Loputtomia. Se on johtanut monet menettämään luottamuksensa 

Minuun ja Uskoon. Tämä on vihollisen tekosia.  

” Hengähdä syvään ulos… Minä en aio antaa teille päivämäärää. Mutta Minä annan teille 

herätyksen. Herätkää! Herätkää! Herätkää! ”  

” Olette sodassa sielujenne puolesta ja tämän kansakunnan sielun puolesta. Minä odotan teidän 

tekevän vaikutuksen äänestyksellänne. Minä odotan teidän tekevän vaikutuksen rukouksillanne ja 

uhrauksillanne. Minä katson teihin. Jos Minä näen teidän pyytävän niin kuin ei koskaan ennen, niin 

totisesti saattaa olla heikko mahdollisuus lykkäämiseen. ”  

” Minä katson teihin. Jos sydämet murtuvat Minun edessäni, ja rukoukset purkaantuvat ilmoille 

sydäntenne kätköistä – te voitte nähdä ällistyttäviä tuloksia. ” 

” Pyydän, älkää tulko Minulle kertomaan toisista profeetoista, jotka ovat sanoneet, että 

Taivaaseennosto on vielä vuosien päässä. Se mitä Minä teen tällä Kanavalla, on, että Minä olen 

määrännyt huolella valitut soturit taistelemaan Goljattia vastaan kyynelillään ja aneluillaan. Tällä 

pahalla voimalla on lonkeronsa elämän joka alalla – säännöt ruoka-aineille, joita syötte, muutokset 

lääkityksillenne, joita otatte, terveydenhuollollenne, opiskeluillenne. Teidän koko elämänne on 

säännelty kulissien takaa, jotta ne sopisivat heidän agendaansa. ” 

” Teidän lapsenne, jotka ovat kasvaneet tämän pahantekijöiden sukupolven aikana, on alitajuisesti 

ohjelmoitu mukautumaan ohjelmaan, vaatipa se mitä tahansa. Ja kristittyjä on järjestelmällisesti 

tukahdutettu ja otettu maalitauluiksi kaiken aikaa – erityisesti aukaisemalla ovet seksuaaliselle 

tyydytykselle, joka on vastenmielistä Minulle. Lonkerot ylettyvät syvälle; korruptio on vielä 

syvemmällä. Ja se on kuin syöpä, joka on kasvattanut etäpesäkkeitä tämän hallituksen kehoon. Sitä 

on kaikkialla. ” 

” Kääntyminen, vallankumous tulee, joka vapauttaa tämän järjestelmän vangitsemat. Minä 

päästän vankeja vapaaksi. Minä menen syvälle ruotiakseni korruption ja halveksittavat hallituksen 

käytännöt. Taistelu tulee olemaan hirmuista monella rintamalla. Heitä ei kaadeta helpolla, ja kun 

yksi kaatuu, toinen ponnahtaa pinnalle. Tämä valtava jälleenrakentaminen tarvitsee ensin 

murskauspalloa tasoittamaan sairastunutta infrastruktuuria. ” 

” Me olemme nyt murskauspallo-vaiheessa. Se verottaa presidenttiänne kovasti, ja Minä haluan 

teidän auttavan häntä ylös lakkaamattomilla rukouksilla, sillä on täysin hänen kykyjensä 

ulkopuolella kestää tällaista stressiä. Kuitenkin Minä pidän hänet pystyssä ja seison hänen 

vierellään; hän tulee kestämään. ”    

” Teidän työnne on rukoilla hänen voimansa puolesta, rukoilla että petturit paljastetaan, rukoilkaa, 

että he, jotka hän valitsee tietyille paikoille, tullaan hyväksymään ja he sujahtavat virkoihinsa ilman 

sellaista vastarintaa.   



” Me olemme ratkaisevalla taistelukentällä nyt. Se mitä te nyt todistatte on totisesti ensimmäinen 

maailman historiassa ja vain epätavalliset rukoukset, jotka ovat epätavallisten sielujen 

epätavallisten ponnistusten  laukaisemia, ja ne tuovat tämän toivottuun ratkaisuun. ”  

” Rukoilkaa hänen ja Melanian puolesta. Mitä uskomattomia rooleja heidän täytyy täyttää ja vain 

Minun armoni ja tarkkaavaisen huolenpitoni ansiosta he selviytyvät siitä. ” 

 ” Minä luotan teidän rukouksiinne. Minä luotan teidän rukouksiinne. Pyydän, älkää tuhlatko 

aikaanne kritisoimalla Isää Taivaaseennostosta. Minä olen kutsunut teidät kaikki valmiuteen hyvin 

hyvästä syystä. Me olimme tässä samassa tilanteessa aikaisemmin, vuonna 2015. Se ei ollut vitsi 

vaan kuoleman vakavaa. Me olemme jälleen tässä. ” 

 ” Historiaa kirjoitetaan rukouksella. Toisin sanoen, te kirjaimellisesti kirjoitatte historiaa joka 

kerta, kun te kutsutte Isää. Joka kerran kun te rukoilette, te käännätte lehden Taivaan historian 

kirjassa ja sillä on ratkaiseva vaikutus Maapallolle. ” 

 ” Olkaa tietoisia, että te tunkeudutte Saatanan äärimmäisten rukousten ja toimeksiantojen 

kaudelle, ja ne on suunnattu teitä ja kaikkea hyvää vastaan. Kyllä, Saatana todellakin on strategi ja 

hän on kiireisesti tekemässä suunnitelmia maanne kuoliniskulle. ” 

 ” Eikä se tapahdu jos te seisotte välissä. Te olette tässä paikassa nyt koska rukoilitte. Älkää kysykö 

Minulta muista kanavista, jotka puhuvat tästä päivämäärästä tai tuosta päivämäärästä, tai unesta 

tai profetiasta – koska Minä teen Minun oman asiani tällä Kanavalla eikä sitä tule verrata muihin. ” 

 ” Jokaisella on oma roolinsa – ja teidän roolinne on rukoilla vakaumuksella ja vakavuudella, elää 

pyhää elämää ennen kaikkea, ja olla valmiina puolustamaan uskoanne tukemalla heitä, jotka 

viroissaan tulevat tekevät sitä mikä on oikein. ”  

” Tämän takia teidän täytyy rukoilla ja tehdä niin kuin teitä johdatetaan. Äänestäminen, tiedon 

välittäminen, rukoileminen, ja Taivaan ovien kolkuttelu 24/7, vuorokauden ympäri,  antamatta 

Minun Isälleni rauhaa. ” 

 ” Tämä on vakavaa aikaa ja vaatii sitoutuneita rukoussotureita tekemään aivan kaikkensa 

tuhotakseen tämän pahan voiman. Minä olen teidän kanssanne joka ponnistuksessa, jonka teette, 

ja Minä kaksinkertaistan rukoustenne voiman Minun äitini kautta. ” 


