
596. Jeesus puhuu häämöttävistä Tragedioista 

JEESUS PUHUU HÄÄMÖTTÄVISTÄ TRAGEDIOISTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Helmikuuta, 2018.  

Clare aloitti… Rakas Herra ja Isä Jumala, pyydän, älkää antako heidän tehdä sitä, mitä he haluavat 

tehdä tuhotakseen maailman. 

Pyydän, Jeesus – pyydän, puutu asioihin yliluonnollisesti. Anna hallitsevien ilkeyden kostautua 

heidän omalle maaperälleen, että mitään dramaattista ei tarvitse tehdä heidän 

pysäyttämisekseen. Anna armottomien langeta omiin ansoihinsa ja päästää maamme vapaaksi 

tästä saatanallisesta otteesta. Voi, Isä Jumala, suojele meidän kansakuntaamme niin kauan kuin 

Trump on virassa tai ne, jotka rakastavat oikeamielisyyttä, ovat työskentelemässä kumotakseen 

pahoja agendoita, joita on asetettu paikoilleen viimeiset yli 40 vuotta. 

Perry Stone, esimerkiksi, on nähnyt monia unia, jossa suurkaupunki, jossa on kaunis silta, 

räjäytetään. Juurella oleva silta räjäytetään ja sitten valtava tsunami tulee. Me myös olemme 

jakaneet unia teidän kanssanne San Franciscosta ja New Yorkista. Ja minun täytyy sanoa, että 

Yhdysvaltojen maanalaisella hallituksella (=Deep State) on teknologiaa tehdä näitä asioita.  

Tämän ajan ilkeillä hallitsijoilla on tätä teknologiaa laukaista tsunameja ja siirroslinjoja 

tuhotakseen nämä kaksi kaupunkia – New Yorkin ja San Franciscon. Mutta ilmeisesti, he haluavat 

räjäyttää sillan perustuksia myöten ja saada näyttämään siltä, että tsunami vei sen pois paikaltaan. 

Mutta tässä ei ole siitä kyse. On kyse terrorismista, samaan tapaan kuin New Yorkin kaksoistorni-

iskussa (9/11).   

Herra, pyydän, anna minulle anteeksi, jos olen väärässä. Mutta pyydän, rakas Jumala, eivätkö 

meidän rukouksemme voi tehdä jotakin estääksemme näitä asioita toteutumasta?  

Jeesus aloitti… ” Minun rakas Morsiameni, Minä tiedän, että lautasesi on ollut suruja täynnä ja 

myös edistystä monilla alueilla. Ja Minä tiedän, että sinä suret sitä, mitä pian voisi tapahtua. Me 

suremme myös.”  

” Minun Isäni suree Minun kanssani ja Minun Pyhä Henkeni – mutta joitakin asioita ei täysin voida 

välttää. Siitä huolimatta, teidän rukouksenne ovat voimakkaita ja Me kuulemme ne. Ja Me 

harkitsemme niitä. Ja Me teemme muutoksia mukautuaksemme teidän rukouksiinne.” 

” Kyllä, Meidän sydämemme murtuvat häämöttävien tragedioiden vuoksi, jotka vaativat viattomia 

elämiä; Me itkemme jo pelkkää ajatusta näistä. Pyydän. Pyydän, painakaa päälle ja rukoilkaa!”  

” Mitä voidaan tehdä? Kyllä, te voitte rukoilla koko sydämillänne, että näitä asioita voidaan 

lieventää, välttää tai lykätä – ja jälleen Minä kerron teille, teidän rukouksenne on kuultu Taivaassa. 

Saatanalla on monia suunnitelmia Maapalloa varten, monet niistä ovat jo toteutuneet. Mutta 

Minä kerron teille jälleen: teidän rukouksenne ovat voimakkaita ja Minun Isälläni on YHÄ 

täydellinen hallinta siitä, mitä tulee tapahtumaan täällä.” 

” Teidän rukouksenne ovat voimakkaita! Ajatelkaa viattomien elämien menetystä ja rukoilkaa, 

rukoilkaa, rukoilkaa Armoa. Rukoilkaa, että ilkeys korkeissa asemissa tullaan taltuttamaan. 

Rukoilkaa, että kansakuntanne herää ja näkee, että se, mitä tämä Presidentti on tehnyt, on niin 

hyvää.”  



” Rukoilkaa, että tietämättömät tulevat näkemään ilkeiden esitykset kauniilla kasvoilla, kauniilla 

kasvoilla, komeilla kasvoilla. Paha sanoo monia asioita, mitä ihmiset haluavat kuulla. Paha johtaa 

harhaan – ja Amerikan kansaa on puijattu, koska he eivät kiinnittäneet huomiota.” 

” Rukoilkaa, että he heräävät, Minun Ihmiseni ja tehkää oma osanne pahan paljastamisessa. On 

yhä toivoa. Te ette ole vielä ohittaneet kohtaa, jonka ohi ei voi enää palata takaisin; on toivoa. 

Mutta rukoustenne voima, äänestämienne äänien voima ja teidän kykynne informoida 

tietämättömiä, ne asiat tulevat saamaan aikaan suurimman hyvän Amerikalle ja maailmalle.”  

” Tehkää oma osanne ja Me tulemme tekemään Omamme.” 


