
814. Jeesus sanoo…  
Lähettäkää Rukousten Tsunami & Me tulemme saamaan Tsunami Voiton  

9.11.2020… LÄHETTÄKÄÄ RUKOUS TSUNAMI TAIVAASEEN & ME TULEMME SAAMAAN TSUNAMI 
VOITON  

Jeesuksen & Sisar Claren sanoja, 9. Marraskuuta, 2020.  

( Clare ) Kallisarvoiset Sydänasukkaat, meille on asetettu tehtävä eteemme nyt. Rukoilkaa 
täydellisessä uskossa kaikkien äänestyslippujen puolesta, laillisten äänestyslippujen, että ne 
löydettäisiin ja laskettaisiin. Henkilökohtaisesti minä en ole koskaan epäillyt, etteikö Donald Trump 
voittanut näitä vaaleja ja että on vain ajan kysymys, ennen kuin totuus selviää. Siispä minä pyydän 
teitä tukemaan minua ja rukoilemaan, että kaikki äänestysliput laskettaisiin ja että oikeus korjaisi 
tämän median painostuksen, tehdä Bidenista presidentti, mitä hän ei ole, eikä koskaan tule olemaan. 
RUKOILKAA, RUKOILKAA, RUKOILKAA!  

Ja minä toivon, että huhu peiteoperaatiosta rikoksen selville saamiseksi Demokraattisessa puolueessa, 
oikeiden äänestyslippujen vesileimoittamisesta, tapahtuisi. Minä toivon, että se on totta. Ja minä 
epäilen, että se on, Donald Trump ei ole helposti jymäytettävissä. Pyydän, rukoilkaa myös sosialistisen 
propaganda koneiston täydellistä tuhoa tässä kansakunnassa, se tarkoittaa, että kaikki VALHE 
uutisasemat, myös FOX ja sosiaalinen media. Rukoilkaa puhdistusta. Rukoilkaa avointen silmien 
puolesta.  

Ihmisillä, jotka ovat äänestäneet Bidenia, ei ole aavistustakaan, mihin he ovat johdattamassa tätä 
maata. Heitä on jymäytetty näkyvällä median salamahyökkäyksellä ja personallisuudella, koska he 
eivät pidä Trumpista, siispä he äänestävät Bidenia, mikä on naurettavin asia, mitä olen koskaan 
kuullut. Meidän tarvitsee rukoilla miehen puolesta, joka tukee abortin lopettamista ja vauvojen 
leikkaamista äitien kohduista yhdeksänkuukautisina-käytännön lopettamista. Meidän täytyy rukoilla 
sen puolesta, mikä on oikein, eikä antaa itseämme petettävän persoonallisuudella.  

Se sai tämän maan ongelmiin Barack Obaman kanssa, hän todella on Antikristus, mutta häntä 
estetään tulemasta valtaan, meidän rukouksillamme ja valppaudellamme. Rukoilkaa, että me voimme 
pitää hyvän ja totuudellisen virassa ja siivota pois kaikki ilkeän, suohallinnon agentit, suo on täynnä 
käärmeitä ja krokotiileja ja myrkyllisiä olentoja. Herra, onko Sinulla sanaa meille?  

Jeesus vastasi välittömästi…”Rakkaat Uskovat, rukoilkaa, rukoilkaa, rukoilkaa. Minä liikun teidän 
rukoustenne mukaan. Lähettäkää rukousten Tsunami Taivaaseen ja me tulemme saamaan 
tsunamivoiton. Voimistukaa nyt kuulevilla korvillanne Minun Armostani, puskea läpi, kunnes voitto on 
voitettu!” Amen. 


