
672. PYYDÄN, JATKAKAA RUKOILEMISTA Ezekielin visio,  

1 Minuutti Armoa jäljellä & Ilmavoimat Ykkönen, Presidentin Lentokone Vaarassa  

EZEKIELIN VISIO… ILMAVOIMAT YKKÖNEN VAARASSA & 1 MINUUTTI ARMOA JÄLJELLÄ  

Rukous Hälytys Sisar Clarelta, 26. Joulukuuta, 2018. 

Kuvateksti: Trump vieraili joukkojen luona Irakissa ja Saksassa. Joulukuun 25. / 26. 2018. 

Minun rakas Perheeni, tämä on kiireellinen viesti, kutsuen rukoukseen.  

Ezekiel on käynyt läpi kivuliasta tuskaa viimeiset 45 minuuttia. Ja hän sai juuri vision. Visiossa oli 

jättiläismäinen kello. Isä Jumala oli kellon oikealla puolella. Jeesus oli vasemmalla puolella. Ja 

keskellä ylhäällä oli kirjoitettuna ”Armo”. Kello oli yhtä minuuttia vaille puolen yön. Kellon 

alapuolella oli Yhdysvallat. 

Ja Ezekiel kuuli ” Yksi minuutti Armoa jäljellä”. Sitten hän sai vision Ilmavoimat Ykkösestä, 

Presidenttiä kuljettavasta lentokoneesta, joka matkasi pohjoiseen. Siihen keskelle osui ohjus, joka 

oli laukaistu suoraan ylös, lentokoneen ”mahaan”. Hän sanoi, että luuli sen olevan punainen, 

mutta hän ei ollut varma. Mutta se sai osuman ja hajosi osiin.  

Siispä, pyydän, pyydän, rukoilkaa lisää Armoaikaa, lisää Aikaa, lisää Armonaikaa, lisää Armoa.  

Lisäksi Pyhää Armorukousta, Hänen murheellisen Kärsimyksensä tähden, anna Armoa meille ja 

koko maailmalle. Myönnä meille lisää aikaa, lisää armonaikaa ja lisää armoa.  

Siinä on kaikki, mitä minulla on teille juuri nyt, mutta julkaisen tämän varoituksena. Käykäämme 

polvillemme. Tämä on kriittistä.  

Osa 2…  

Sydänasukkaat, Minä pyydän hartaasti hätärukousta Presidentti Trumpin lentokoneen puolesta. 

Hän on tällä hetkellä ilmassa, menossa Irakista Saksaan. Ja kun Ezekiel näki ohjuksen osuvan, hän 

oli menossa pohjoiseen päin. Siispä, pyydän, rukoilkaa Ilmavoimat Ykkösen, Presidenttiä 

kuljettavan lentokoneen turvallisuuden puolesta. 

Jumalan enkelit ympäröivät sitä. Herra laittoi VALTAVIA enkeleitä ympäröimään sitä. Ja Herra 

lähetti enkeleitä täysin eliminoimaan kaikki ohjukset. Kaikki laitteet. Minkä tahansa aseen, joka 

tähtää Ilmavoimat Ykköstä. Että se täysin tuhotaan tai sitä ei koskaan edes laukaista. Pyydän, 

rukoilkaa Presidentin puolesta! Hänellä on neljän tunnin matka ja hän on ollut matkalla jo tunnin. 

Siispä, pyydän, rukoilkaa hänen turvallisuutensa puolesta Ilmavoimat Ykkösessä.  

Herra Jeesus, me kadumme Amerikan syntejä. Materialismin syntejä ja Sinun sivuuttamistasi 

Joulun aikaan. Anna meille anteeksi, Herra. Anna meille anteeksi meidän materialismimme. Anna 

meille anteeksi, että me emme rakasta Sinua enemmän, kuin me rakastamme maailmaa. Pyydän, 

Herra, myönnä meille lisää Aikaa, lisää Armonaikaa, lisää Armoa! Pyydän, Herra, myönnä meille 

enemmän Aikaa, enemmän Armonaikaa, enemmän Armoa! Pyydän, suojele Presidenttiämme. 

Ympäröi hänet. Ja lähetä katumuksen ja synnintunnon henki tämän kansakunnan yli, 

koskettamaan ihmisten sydämiä. Että Herra kunnioittaisi rukousta, jolla pyydämme lisää Aikaa ja 

lisää Armoa, ja katumuksen vuoksi.  

Pyydän, lähetä se henki meidän yllemme, rakas Jumala. Että me olisimme kykeneviä elämään 

nämä ajat, jotka Sinä haluat meidän elävän ennen Taivaaseennostoa. Kiitos, Herra. Kiitos, kun 

kuulet meidän rukouksemme.  


