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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Elokuuta, 2017. 

( Clare ) Kunnia Jumalalle! Jatkakaa rukouksia ja paastoamista, me käännämme pahuuden 

suunnan! Minun kallisarvoiset Sydänasukkaani, teidän rukouksillanne on merkitystä. Tänä iltana 

ehtoollisen jälkeen Herra sanoi minulle välittömästi… ”Minulla on viesti sinulle.” 

Jeesus aloitti… ”Te vastaatte tähän. Te olette Minun rukoussotureitani ja te VASTAATTE tähän ja 

teidän toimillanne ON merkitystä. Te annatte Minun Isälleni sitä, mitä Hän tarvitsee 

työskennelläkseen. Teidän äänenne on mahtava, jopa yli tuhansien äänien. Teidän äänenne raikuu 

ja tuo lohtua Hänen Sydämeensä antaen Hänelle uuden syyn pelastaa tämä Maapallo.”  

”Minun Morsiameni, Minä olen niin kovin ylpeä teistä. Älkää lopettako nyt. Älkää lopettako 

paastojanne, valppauttanne ja kyyneleitänne. Älkää lopettako nyt. SINNITELKÄÄ! Te olette 

kääntämässä asioiden kulun, te olette tekemässä sitä ratkaisevaa eroa, joka kääntää vaakakupit 

Meidän eduksemme.”  

”Minä kutsuin, te kuuntelitte javastasitte siihen. Kuinka ylpeä Minä olenkaan teistä! Minä olen 

ottanut tämän ajan kertoakseni teille, että te edistytte hyvin, te olette kääntämässä tämän suuren 

heilurin oikeaan suuntaan ja oikeudenmukaisuus on tulossa Maapallolle – ei verinen vaan 

armollinen. Oikeudenmukaisuutta viattomille, mutta vahinkoa syyllisille. Minä siirrän paikaltaan 

heidän kaupunkinsa. Minä tulen lävistämään heidän piilopaikkansa Minun raivollani ja vihallani. Ja 

se, mikä oli suunniteltu viattomille… tulee olemaan heidän vetinen hautansa.”   

”Tuli ja höyry tulee puhdistamaan pahuuden Maapallolta ja ilkivalta, minkä he suunnittelivat 

Minun pyhilleni, tulee olemaan heidän tuhonsa.”  

”Älkää lakatko rukoilemasta ja uhraamasta kaikkea, mitä voitte antaa. Älkää lakatko olemasta 

kärsivällisiä heidän kanssaan, jotka koettelevat kärsivällisyyttänne ja provosoivat teitä. 

Pikemminkin tarjotkaa se Minulle ja Minä liikutan heidän sydämiään.”  

”Älkää tulko epätoivoisiksi kuolemaan liittyvistä läheltä piti tilanteista. Enkö Minä pidä teitä Minun 

kämmenelläni? Minä en vain pidä teitä, vaan Minä annan teille toivoa ja uutta elämää, kun Minä 

pirston pimeyden ympäriltänne. Älkää pelätkö tulta, ukkosta, rakeita, vedenpaisumusta. Älkää 

pelätkö järistyksiä Maapallolla. Älkää pelätkö aikojen merkkejä ja enteitä. Pikemminkin, nostakaa 

päänne ja juhlikaa. Huutakaa kaikkialle Maapallolla… KUNNIA! MEIDÄN JUMALAMME HALLITSEE.”  

”Sillä varmasti Minä olen tuomassa tuhoa teidän vastustajillenne ja ajamaan pois ne, jotka ovat 

suunnitelleet teidän kuolemaanne. Mutta teidän täytyy rukoilla ja sinnitellä.”  

”Minä saatan teidän tietoonne, kun me olemme saavuttaneet voiton ajankohdan, jolloin te voitte 

luopua rukouksista ja uhrauksista. Mutta toistaiseksi, sinnitelkää ja jatkakaa kuten olette tehneet. 

Asioiden kulku on kääntymässä, koska sinä olet koonnut yhteen Minun Morsiameni Minun 

puolelleni. Sinä ja muut, jotka olette kuulleet Minun kyyneleeni yöllä, toiset, jotka yhä ovat ilman 

ymmärrystä, että heidän murheensa vapauttaa mahtavia Hengen liikkeitä tuhotakseen pahuuden 

varjot ja piilopaikat.”  

”Minä rohkaisen teitä kaikkia nyt. Te tiedätte, että teidät on kutsuttu, te olette tunteneet tuskan ja 

kamppailun, te olette jatkaneet eteenpäin ja uhranneet kaiken, mitä teillä on, tähän mahtavaan 



hengelliseen taisteluun. Ja Minun Isäni on kuullut teidän itkunne ja punninnut teidän kyyneleenne 

– vihollisen töitä vastaan – ja te olette kääntämässä vaakakupit häntä vastaan.”  

”Kohotkaa, olkaa rohkaistuneita, olkaa uskollisia. Jatkakaa uurastusta ja rukousta, valppaana oloa 

ja paastoamista. Nämä ovat mahtavia uskon töitä. Ja ne kääntävät asioiden kulun.” 


