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TÄMÄ ON KRIITTINEN HETKI… MUTTA DONALD TULLAAN VALITSEMAAN UUDELLEEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. Marraskuuta, 2020.  

( Clare ) Siunatkoon Herra teitä, rakkaat. Antakoon Hän teille voimaa ja rohkeutta rukoilla ja tukea 
kansakuntaamme tällä kriittisellä hetkellä. 

Jeesus aloitti… ”Minun ihmiseni, tämä on aika soveltaa itsenne voimakkaaseen rukoukseen. Nämä 
kansalaistottelemattomuuden ja mellakoinnin tilanteet, joita maassanne voi syntyä pahojen vuoksi; 
nämä tilanteet voidaan lieventää tai pysäyttää, teidän rukouksillanne. Rukoilkaa myös presidenttinne 
ja hänen henkilökuntansa turvallisuuden puolesta.”  

”Kohdistakaa rukouksenne. Kun kuulette hankaluuksista tai väkivallasta osavaltiossa, rukoilkaa sen 
kaupungin tai osavaltion puolesta. On hyvä käytäntö pitää karttaa edessänne ja asettaa kätenne 
alueen päälle, joka on kyseessä. Tämä tuo teidät syvempään keskittymiseen rukouksissanne alueen 
puolesta.”  

”Rukoustenne pituudesta ja voimakkuudesta riippuen, te voitte vaikuttaa suuresti siihen, mitä on 
meneillään. Presidenttinne tullaan äänestämään virkaan jälleen, mutta vaalivilppitapauksia on joka 
paikassa ja ne, jotka eivät usko tämän maan vapauksien oikeuteen, tulevat yrittämään 
irtisanoutumaan näistä vaaleista.”  

”Kansalaistottelemattomuutta tulee esiintymään, mutta Minä kerron teille nyt, teidän valppautenne 
ja rukouksenne tulevat merkitsemään suuresti voimakkuudessa. He tulevat siirtymään oikealle, 
aiheuttaakseen hankaluuksia, mutta Minä olen odottamassa heitä. He tulevat siirtymään vasemmalle, 
mutta jälleen Minä olen odottamassa.”  

”Se, minkä he haluavat nousevan ylös, tulee alas. Ja minkä he haluavat menevän alas, tulee 
menemään ylös. Ja kaikki tämä, koska te rukoilitte. Siispä, uskokaa rukoukseen, se on parhain ase, 
eivät pyssyt ja nuijat ja väkivalta. Te kukistatte tämän demokratian tarkoituksen, kun te otatte lain 
omiin käsiinne; rukous on se, joka tulee kukistamaan jokaisen yrityksen syrjäyttää hallintonne.”  

”Rukoilkaa vaalivilppejä vastaan, rukoilkaa anarkiaa, kansalaistottelemattomuutta ja väkivaltaa 
vastaan, rukoilkaa presidenttinne turvallisuuden puolesta ja rukoilkaa, että amerikkalaisten silmät 
aukeaisivat hallintonne todelliselle tilalle ja kaikelle hyvälle, mitä presidenttinne on tehnyt.”  

”RUKOUS MUUTTAA ASIOITA! Olkaa uskollisia rukouksessa. Pyhä Armorukous on myös hyvin 
voimakas, sen lisäksi vetoaminen Minun Äitiini ja Pyhimyksiin Taivaassa. He ovat teidän 
käytettävissänne ja Pyhä Henki tiedottaa heille, että te olette värväämässä heidän tukeaan. He ovat 
paikalla auttamassa vielä Maapallolla olevia, te tulette jonakin päivänä näkemään tämän Taivaassa, 
kun teitä värvätään rukoilemaan.”  

”Olisiko liian paljon pyydetty teiltä, Minun Ihmiseni, että rukoilette lakkaamatta? (Rukouksia, 
Ruusukkorukouksia ja esirukoilua kielillä puhuen jne.) Minä pyydän teitä tekemään sen, mitä voitte 
rukouksessa näiden kriittisten tuntien aikana ja mikä tahansa paastouhraus, minkä teette, tulee 
lisäämään rukoustenne voimaa. Ja vartiovuorot ovat hyvin voimallisia. Teillä tulee olemaan 
merkitystä.”  

”Rukoilkaa Psalmeja 51 ja 91 kansakuntanne puolesta myöskin. Paljon armoa jaetaan näiden 
omistautuneiden rukoushetkien aikana. Minä olen teidän kanssanne ja teitä varten, Amerikka, te 



olette valinneet herätä eloon, muuttua ja ottaa vastuuta. Enkö Minä sen vuoksi tulisi teidän 
avuksenne? Todella, Minä kuulen Minun ihmisteni itkut ja Minä tulen olemaan uskollinen vastaamaan 
niihin.” 


