
812. Jeesus sanoo… RUKOILKAA!  
Sillä millään Elämässänne ei ole väliä, jos te häviätte tämän Taistelun 

RUKOILKAA, SILLÄ MILLÄÄN ELÄMÄSSÄNNE EI OLE VÄLIÄ, JOS TE HÄVIÄTTE TÄMÄN TAISTELUN  

Jeesuksen & Sisar Claren sanoja, 4. Marraskuuta, 2020.  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Jeesus, kun annoit meille päivitystä siihen, mitä on meneillään ja kuinka 
käsitellä sitä. Minun Rakas Perheeni, minä haluan jakaa kanssanne sanan, jonka Herra antoi minulle 
Pyhistä Kirjoituksista eilen. Uskon, että se tulee auttamaan teitä.   

Toisessa Samuelin Kirjassa, alkaen luvun 15 paikkeilla, on kertomus Kuningas Daavidin pojasta, 
Absalomista ja hän aloitti kapinan isäänsä vastaan. Hän petti ihmisiä ja käänsi heidän sydämensä 
isäänsä vastaan. Sitten hän johti kapinaa kansan mielipiteellä, koska hän liehitteli kansaa voittaakseen 
heidän sydämensä, isänsä selän takana. Ja niinpä Daavid sai jälleen paeta henkensä edestä, mutta 
kaitselmuksen johdattamana, Daavidin ja Absalomin joukkojen taistelussa, Absalomin hiukset jäivät 
kiinni alhaalla riippuviin puun oksiin. Hänen muulinsa juoksi puun alta, eikä hän voinut vapauttaa 
itseään. Ja siinä hän kohtasi kohtalonsa, kun Daavidin miehet tappoivat hänet.  

Lyhyesti sanottuna, asiat näyttivät huonoilta Daavidin kannalta, hän oli suuri soturi, joka näytti 
menettäneen kansan suosion, hänen täytyi hylätä palatsi ja mennä piilottelemaan, niin monet olivat 
Absalomin armeijassa. Kuitenkin Jumala puuttui peliin ja hän kohtasi loppunsa ja Daavidin 
kuningaskunta yhdistettiin ja hän palasi palatsiinsa ja rakensi sitä. Mikään kansakunta ei pystynyt 
kukistamaan Daavidia. Ja niinpä hänen kuningaskuntansa siirtyi rauhassa hänen pojalleen Salomonille.  

Rakas perhe, jopa silloin, kun tilanne näyttää pahalta, Jumala on täyskäännöksen erikoisasiantuntija. 
Ja Hän saa tahtonsa läpi Amerikalle. Mutta minä pyydän teitä omistamaan tämän päivän rukoukselle 
ja paastoamiselle ja itse asiassa, jatkamaan rukousta ja paastoa, kunnes tämä taistelu on voitettu. 
Minä tiedän, että monien teistä täytyy tehdä työtä ja huolehtia lapsistanne, niinpä minä pyydän teitä 
kieltäytymään ruuista, joita rakastatte ja tulemaan toimeen vähemmällä ruualla, kunnes tämä on 
ratkaistu. Te voisitte luopua limsasta ja jälkkäreistä ja maukkaista ruuista ja jos tämä ongelma jatkuu, 
luopua paastosta viikonloppuna ja jatkaa sitä viikolla.  

Mutta minä haluaisin teidän harkitsevan hetken, ennen kuin alatte rukoilemaan, että mitkä ovat 
seuraukset, jos me häviämme tämän taistelun. Jos me emme ole valppaita rukoilemaan ja 
paastoamaan, tämä kansakunta voisi tuhoutua yhdessä yössä. Asevoimien ja poliisin rahoittamisen 
lopettaminen, kristittyjen vainoaminen kuin ei koskaan ennen, sensuuri ja valheet, joiden tarkoitus on 
kääntää maailma meitä vastaan ja tämän kansakunnan vapauden lopettaminen.  

Kuvitelkaa vain, millaista olisi, jos ei olisi poliisia, kenelle soittaa, kun ihmiset yrittävät murtautua 
sisään taloonne. Kuvitelkaa, millaista olisi nähdä vieraiden armeijoiden, erityisesti kiinalaisten, 
vyöryvän kaupunkeihin ja vievän ihmisiä kodeistaan lukittaviksi leireihin. Kuvitelkaa vakavia 
seurauksia perheillenne ja lapsillenne. Ja sen jälkeen, kun olette ajatelleet kaikkia näitä asioita, 
menkää rukoilemaan vakaumuksella ja intohimolla, että pahantekijät ja petokset paljastettaisiin, mitä 
ne ovat ja annetaan laillisen vaalin jatkua, Amerikan kansan valita presidenttiään.  

Jeesus aloitti… ”Teidän rukouksenne toimivat, jatkakaa rukoilemista. Tämä on Minun sanani teille, 
puolustakaa oikeuksianne, kyllä, mutta tehkää se rukoilemisen ja paastoamisen yhteydessä, teidän 
rukouksenne toimivat, jatkakaa rukoilemista.” 

”Ne teistä, jotka ovat laiskistuneet rukouksessa, katukaa ja palatkaa polvillenne, kunnes tilanne on 
päätetty. Ei ole olemassa mitään niin voimakasta kuin rukous, ei mitään. Rukouksella Minä olen 



kukistanut paljon suurempia armeijoita kuin, mitä on ollut miehiä Minun vierelläni. Muistakaa 
Gideonin 300 ja menkää rukoilemaan. Antakaa tämän päivän merkitä kansakunnallenne ja Jumalan 
Valtakunnalle, jonka Minä kaipaan tuoda tälle Maapallolle.”  

”Millään elämässänne ei tule olemaan merkitystä, jos te häviätte tämän taistelun, siispä laittakaa 
kaikkenne tähän, Minun Ihmiseni ja Minä tulen näyttämään teille suuren voiton. Älkää pettäkö Minua, 
sinnitelkää rukouksessa. Elämässänne ei juuri nyt ole mitään tärkeämpää kuin rukous. Minä olen 
oikean kätenne puolella, rukoillen kanssanne ja yhdessä me tulemme saavuttamaan voiton… Amen!” 


