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Jeesus sanoo… RUKOILKAA!!! PYSÄYTTÄKÄÄMME TÄMÄ ILKEÄ MIES 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Joulukuuta, 2016.  

Herra aloitti… ” Me olemme silti sodan kynnyksellä Venäjän kanssa. Presidenttinne on yhä 

kirjaimellisesti jääräpäisesti tuhoamassa tätä maata eikä salli presidentti ehdokas Trumpin tehdä 

tekemättömäksi kaikkea sitä pahaa, mitä hän on niin älykkäästi laittanut paikoilleen ansoittamaan 

tietämättömiä amerikkalaisia. Hän ei aio luopua vallasta ilman rajua taistelua, ja se minkä te 

näette mediassa, ei ole mitään verrattuna siihen, mitä hän on suunnittelemassa suljettujen ovien 

takana. Sydänasukkaat, jottei teistä tulisi ydinsodan uhreja ja täytyisi nähdä pikkulasten ja heidän 

äitiensä hiiltyneitä jäännöksiä… Rukoilkaa niin kuin ette ole koskaan ennen rukoilleet. Se mikä on 

tulossa, on hirvittävää ja se täytyy pysäyttää teidän rukouksillanne. ” 

” Katsokaas, kun Minä annan profetian Minun Keholleni, se on ”voi olla”. Minä esittelen teille 

parhaan mahdollisen kuvan, ja mitä Minun Sydämeni todella haluaa teille ja sen myötä mitä Minä 

odotan teidän esirukoilevan varmistaaksenne, että se tapahtuu. Siksi Minä vetoan näin 

kiireellisesti, ettette anna Joulun viedä ajatuksianne muualle, koska juuri tämän varaan 

nimenomaan vihollinen laskee, että te olette pois rukoilupaikastanne. ”  

” Tämä ei ole aika juhlia. Tämä on aika surra, itkeä ja rukoilla kuin ei koskaan aikaisemmin, niin että 

tämä ilkeä mies pysäytettäisiin. Katsokaahan, Minun lupaukseni teille kolmesta lisävuodesta, oli 

ehdollinen, ja juuri nyt te olette kohdanneet olosuhteet, jotka tulevat johtamaan suurimpaan 

tragediaan, mitä tämä maailma on koskaan nähnyt, tai kaikkein ihanimpaan voittoon. Se on teidän 

käsissänne. Katsokaahan, jos Minun suunnitelmani epäonnistuu, taivaaseennosto tulee 

aikaisemmin, mutta ÄLKÄÄ luopuko toivosta ja ÄLKÄÄ antako tämän asian olla. Me olemme 

ihanan, tämän maailman pahojen voimien käännöksen kynnyksellä. Ja he tietävät, että teidän 

rukouksenne saavat sen aikaan, siispä he laskevat sen varaan, että teidän Joulu ostoksenne 

vetävät huomionne pois rukoilemisesta, siispä he ottavat täyden hyödyn teidän hetkellisestä 

virheestänne, ja vuosia on mennyt ja aina tämä on ollut surullista aikaa Minulle, koska Minun 

ihmiseni ovat maailmassa kiireisinä ja Minut on jätetty yksin. ” 

” On olemassa hyvin pimeitä ja viisaita henkiä,  huomion pois vetämisen, väärän 

syyllisyydentunnon ja perhekokoontumisten henkiä, jotka ovat työskentelemässä ja 

harhauttamassa pois rukouksista, joita Minä tarvitsen pitääkseni tämän sodan loitolla. Tämän 

varaan vihollinen on laskenut, mutta Minä pyydän teitä… ”  

” Palatkaa rukoilupaikoillenne nyt, älkääkä viivytelkö enää hetkeäkään. Jos teidän täytyy nousta 

aikaisemmin tai uhrata untanne rukoillaksenne, niin tehkää se. Tämä on pahaenteinen 

välttämättömyys. Minä haluan teidän olevan voitokkaita, siispä pyydän, ottakaa huomioon Minun 

vetoomukseni aivan kuten Minäkin otan huomioon teidän vetoomuksenne, kun te olette 

alimmillanne ja pahassa liemessä, koska Minä olen siellä juuri nyt. Pyydän, palatkaa rukoilu 

paikkaanne ja vähentäkää osallistumistanne juhla valmisteluihin. Minä lähetän nyt enkeleitä 

kääntämään pois perhetapahtumia, jotka voisivat ansoittaa teidät. He tulevat luoksenne juuri nyt. 

Älkää salliko vihollisen lyödä teitä väärällä syyllisyydentunnolla. Antakaa suunnitelmanne mennä 

heille, jotka eivät rukoile ja palatkaa rukoilupaikkaanne, nyt. Minä rakastan teitä, pyydän, 

älkäämme hävitkö tätä taistelua… Pyydän. ” 


