
330. Jeesus puhuu… Tel Avivin Tuhosta, Saatanan Uskonnosta Islamista & 

Rukouksen Vaikutuksesta 

TEL AVIVIN TUHO, SAATANAN USKONTO ISLAM & RUKOUKSEN VAIKUTUS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Kesäkuuta, 2016.  

( Clare ) Herra Jeesus, myönnä meille Armo olla antamatta periksi Armossa ja rukouksessa.  

No niin Sydänasukkaat, minulla on ollut suuri kiusaus tarkistaa Uutiset ja Rhema viesti, jonka Herra 

juuri minulle antoi, osui suoraan maaliin. Hylkää ylenmääräinen halusi tietää, koska se johtaa 

suureen hämmennykseen ja petokseen. Vau, se lopetti sen heti alkuunsa, koska se mitä minä aioin 

tehdä ensi töikseni tänään, oli tarkistaa Uutiset ja Hän ei halua minun tekevän sitä. Siispä minä 

istuin kuuntelemaan Herraa ylistyksen jälkeen, Hän puhui minulle jotakin välittömästi…  

Jeesus aloitti… ” Teidän Rukouksenne toimivat. Melkein jokainen sielu, joka katsoo sinun 

videoitasi, on nyt rukoilemassa, poikkeuksena he, jotka eivät halua tuntea Minua.” 

( Clare ) Vau – se on kaunista. Herra, mitä sanottavaa Sinulla on meille?  

( Jeesus ) ” Jatkakaa rukoilemista, me emme ole vielä selvillä vesillä. Tiettyä edistymistä on 

tapahtunut, mutta asiat ovat vielä merkittävän vakavia. Sinä muistat, mitä tapahtui Sodomalle ja 

Gomorralle?”  

( Clare ) Kyllä Herra.  

( Jeesus ) ” No niin, se mitä on Tel Avivissa, on kuitenkin pahempaa ja se huutaa rangaistusta 

Jumalalta. Tämä ääni tänä aikana on äänekkäämpää kuin mikään muu Minun Isäni korvissa. Tällä 

hetkellä, vakava tuho on määrätty tälle kaupungille. Olkaa tietoisia, että Minun Isääni ei pilkata ja 

pilkkaajat ovat tulleet sisään kaupungin porteista laumoittain, nostaen sarveaan röyhkeydessä ja 

hylkäämisessä. Tämä on sukupolvi, josta on kirjoitettu, kansakuntien tuomio on pitkään ollut 

myöhässä.”  

” Ja kuitenkin niiden pyhyyden tähden, jotka avuksi huutavat Isää, menneessä tuomiota on lykätty, 

mutta tämän sivuuttamisen jatkaminen, tekisi Minun Isästäni epäoikeudenmukaisen sen sijaan, 

että olisi armollinen. Näetkö sinä Minun tyttäreni, jotkut näistä täytyy tapahtua. On ehdoton 

välttämättömyys joidenkin asioiden tapahtua ja sitä voidaan lieventää rukouksella ja jopa lykätä, 

mutta ei perua.”  

( Clare ) Herra, entä meidän kansakuntamme?  

( Jeesus ) ” Uskollisten itkut ovat nousseet korkealle ja liikuttaneet Minun Isäni Sydäntä ja 

kuitenkin maallenne on varattuna surullisuutta ja uurastusta. Rukoile Clare, rukoile erittäin 

kovasti, että Isän viha estettäisiin. Rukoile, että ne, jotka tietävät paremmin, nousisivat.” 

” Ja rukoile, että epäonnistumisten sarja suistaisi raiteiltaan pahan suunnitelmat tämän maan 

hyviä ihmisiä vastaan. He ovat yksi kansakunta Jumalan alaisuudessa, eivätkä ole osa 

hallintoelimen irstailua (kesäkuu 2016).” 

” Tämä maa vallattiin voimalla ja salajuonella, ei suositulla tosiasioihin perustuvalla äänestyksellä. 

Mutta niin on kirjoitettu antikristuksesta (Obama), salajuonien ja petollisten keinojen miehestä, 

joka ei tule valtaan hyveillä vaan hämäämällä.”  

” Clare, Minä haluan, että te kaikki jatkatte rukoilemista, on vielä paljon, jota ei ole peruttu, teidän 

rukouksillanne on vaikutusta, mutta asiaan liittyy paljon muutakin.”  



( Clare ) Ja entä maailma, Herra?  

( Jeesus ) ” Sinä voit nähdä islamin varjon pimentävän kansakuntia. Saatanan uskonto, kun hän 

kulkee näkymättömänä - varjo, jolla hänen pahantahtoisuutensa tiheys pimentää maailman joka 

aluetta. Pian se ei tule olemaan varjovaikutusta Amerikassa, vaan näkyvää todellisuutta, kun 

kaupunki kaupungin jälkeen tulee sharia-lain (islamin uskonnon laki) alaisuuteen.”  

Kuvateksti: ”Olen Saatana, mutta te tunnette minut Allahina.” 

” Sinä et tule olemaan täällä näkemässä sitä. Minä tulen varmasti poistamaan sinut tämän pahan 

otteesta. Niin paljon täytyy tapahtua, Clare, mutta ymmärrä, että sinun armon rukouksesi tulevat 

pehmentämään tuomion kovuutta. Siispä älä lopeta rukoilemista. On vielä paljon, mitä voidaan 

välttää. Toivoa Hänen Armossaan, mutta tiedä varmasti, että tietyt asiat täytyy tapahtua.”  

( Clare ) Tietyt asiat kuten?  

( Jeesus ) ” Kuten sota, maanjäristyksiä, tsunameita, tulivuoria ja näiden murheitten 

jälkiseurauksia. Clare, Minä puhun sinulle, Minun Morsiameni.”  

( Clare ) Minä olin sillä hetkellä kamppailemassa syyllisyyteni kanssa ja se koski grillaamista ja 

suklaakeksejä, joihin minä lankesin… 

( Jeesus ) ” Enkö Minä kuulostelisi sinun armon itkujasi, huolimatta kekseistä ja grillaamisesta? 

Sinut on kasvatettu odottamaan lohdukkeita, kun asiat ovat huonosti. Tämä on sisään kasvanut 

verensokeriin liittyvä reaktio. Kuitenkin sinä pääset siitä yli Minun Armollani, mutta Minä olen 

säälinyt sinua, Minä olen kuullut sinun armon itkusi.”  

( Clare ) Silloin sillä hetkellä Hän tuli hyvin selkeäksi ja Hän piteli minua Hänen Sydäntään vasten. 

( Jeesus ) ” Se, mitä Minä haluan kertoa sinulle Minun Rakkaani, että enää ei ole kauan. 

Pohjimmiltaan asiat tulevat tapahtumaan, mutta paljon armoa alkaa vaikuttamaan. Kuitenkin 

tulee olemaan hämmennystä ja hulinaa ja Minä odotan, että te kaikki tukeudutte Minuun tämän 

keskellä, pystyittepä te näkemään toisenne tai ette. Pysykää Minun lähelläni, Minä en tule 

olemaan kaukana teistä millään hetkellä. Teidän päivänne ja teidän elämänne ovat Minun 

Käsissäni ja Minä vaalin niitä hellästi. Älä tuhlaa aikaa, Minun Rakkaani, tee parhaasi siinä, mitä on 

edessäsi. Minä tiedän sinun fyysiset rajoituksesi. Minä tiedän, että sinä voit tehdä vain tietyn 

määrän. Mutta Minä voin tehdä niin paljon enemmän, jos sinä luotat Minuun, etkä omiin 

suunnitelmiisi.”  

Esimerkiksi tällä hetkellä, sinä tulit Minun luokseni hengen köyhyydessä ja nyt sinä kuulet ja näet 

Minut selvästi. Tule aina Minun luokseni tällä tavalla. Jopa silloin, kun et ole suonut itsellesi 

nautintoja. Tule aina Minun luokseni sokeana ja alastomana. Ja Minä tulen aina tavoittamaan sinut 

esteen takaa ja koskettamaan sinua. Ymmärrätkö sinä? Sinun köyhyytesi ja pienuutesi huutavat 

Minua ja Minä en voi vastustaa sinua. Ylpeitä ja itsetyytyväisiä Minä vastustan. Mutta pieniä ja 

heikkoja, heille Minä vuodatan Minun Armoani.”  

” Kun päivät jatkavat tapahtumistaan, älkää laiskistuko rukouksissa. Se saattaa olla juuri se voima, 

joka pidättelee Minun Isäni Kättä. Niille on luvassa suuri palkkio, jotka ovat hylänneet 

henkilökohtaiset mieltymyksensä suosiakseen armoa heille, jotka eivät ole valmiita. Tämä on 

todistuskenttä siinä, että nähdään ketkä niistä, joita kutsutaan nimellä ”Minun Morsiameni” ovat 

todella sopusoinnussa Minun Sydämeni kanssa. Kyllä, nämä päivät ovat jälleen todistuskenttiä, 

paljastaakseen vielä toisen kerroksen Minulle omistautumisen syvyydessä ja kuka itse asiassa 



todella välittää Minusta ja veljestään. Se on kuin Filadelfian Kirkko, tukeutukaa siihen kuvaukseen 

ja te tulette selvittämään kokeet kirkkaasti.”  

Ja tässä on Filadelfian Kirkon kuvaus, kirjoitettu Ilmestyskirjan 3:6-13… ” Jolla on korva, se 

kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: Näin sanoo 

Pyhä Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje ja joka sulkee, eikä kukaan 

avaa: Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä 

sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä 

ole Minun nimeäni kieltänyt.  

Katso, Minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä 

ole, vaan valhettelevat; katso, Minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat 

sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että Minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut Minun 

kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin Minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen 

hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä 

tulen pian; pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.  

Joka voittaa, sen Minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän enää koskaan lähde sieltä ulos 

ja Minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, 

joka laskeutuu alas Taivaasta Minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni. Jolla on korva, se 

kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.”  


