
332. RUKOUSHÄLYTYS JEESUKSELTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle & Sherrylle, 9. Kesäkuuta, 2016.  

( Clare ) No niin, minun rakkaat Sydänasukkaat, vastaanotin juuri tärkeän viestin yhdeltä 
rukoussoturiltamme, kuin myös monia vahvistuksia Carolin ja Ezekielin kautta. Olkoon Hänen 
Armonsa kansakuntamme päällä ja tämän maailman päällä ja pysykööt rukouksemme jälleen kerran 
Isän kädessä.  

Useimmat teistä tällä kanavalla tietävät kaiken Miamista ja profetiasta Miamia koskien ja että Miami 
tullaan jonakin päivänä pommittamaan, Taivaaseennosto tulee seuraamaan pian sen jälkeen. Pyydän, 
älkää kirjoittako minulle sanoen, että… ”kukaan ei tiedä päivää tai hetkeä.” Herra EI tiedä Miamin 
pommituksen päivää tai hetkeä myöskään.  

Yksi rukoussotureistamme toi tämän sanan esille. Ensin nainen oli varovainen… ”Tämä on KAIKILLE 
MAAPALLOLLA.” Sitten hän avasi Miamin, ”Taivaaseennosto oli todellinen -kirjasta”, jonka minä 
avasin eilen illalla – aivan samasta kohdasta!   

Tässä on naisen selostus siitä, mitä Herra sanoi… ”Ehtoollisen aikana minä kaduin syntejäni, mutta 
viime aikoina, Pyhä Henki on lisännyt jotakin Hänen omaansa. Hän puhui välittömästi Amerikan 
katumuksesta. Hän puhui erityisesti Miamista ja Floridasta ensin ja sitten lisäsi Karibian saaret, Turks 
ja Caicos-saaret (Kay-KOS), Haitin ja Kuuban. Lopuksi Hän mainitsi Hollywoodin, Washington DC:n Las 
Vegasin  ja Grand Canyonin. Ääntelin Hänelle useiden hetkien ajan.”  

Sitten kuulin Herran äänen sanovan… ”Kyllä, Rakkaani, tämä on todellista. Sinun täytyy rukoilla 
Amerikan katumusta. Sinä tiedät, että me olemme keskustelleet Miamia koskien. Monet paikat tässä 
maassa ovat vaarassa ja niiden täytyy katua. Toistaiseksi, sinun täytyy seisoa kuilussa näiden sielujen 
vuoksi.”  

Nainen jatkaa sanoen… ”Minulla on yhä kiireellisyyden tuntu; mutta minulla ei ole rauhaa, jonka 
Herra mainitsi, että saisin, kun Hänen tulemisensa tulisi lähelle. Aion viettää päivän rukouksessa, 
Pyhän Hengen ohjaamana, että minkä puolesta rukoilla: Amerikan, Miamin ja saamme nähdä minkä 
muun puolesta.”  

Siihen loppui hänen ensimmäinen sähköpostiviestinsä.  

Ja sitten hänen toisessa sähköpostissaan sanottiin… ”Hei kaverit, Herra vahvisti, että minä seison 
kuilussa, nyt. Pyhä Henki on nyt sisällyttänyt Tel Avivin, Israelin, Venäjän ja Amerikassa Länsirannikon 
ja Itärannikon. Tämä on hyvin suunnattu rukous ja vihollinen tekee aivan kaikkensa pysäyttääkseen 
minut. Ajatusten harhauttamista, pelkoa, ahdistusta. Mutta Herra rauhallisesti päästää minut 
jokaisesta pahasta ja me jatkamme. Hän todella ON suurenmoinen! Kaikkivoipa ja kaikki kunnia on 
Hänen!”  

Ja se on hänen viestinsä loppu.  

Ja sen jälkeen, kun lopettelin sen ylös kirjoittamisen, sanoin… ”Herra, pyydän, puhu minulle, Sinun 
ihmisiäsi varten.”  

Ja Hän aloitti… ”Rukouksen asenne on se, mitä Minä pyydän tällä hetkellä. Tehkää kaikki, mitä voitte, 
rukoillaksenne katumusta näille kansakunnille ja maailmalle. Minun Isäni kättä pidetään 
pysähdyksissä rukouksella. Jopa pienen lapsen rukous, kun hän nostaa sydämensä Isän luo, kuullaan, 
itse asiassa – se kuullaan jopa paremmin, kuin useimpien aikuisten.”  



”Minun Isäni kunnioittaa puhdasta sielua enemmän, kuin te voitte kuvitella. Siispä, Minun Rakkaat 
Morsiameni, ne teistä, jotka ovat täydellistämässä vihkipukuanne Minua varten, Minä kutsun teitä 
rukoilemaan ja katumaan Kansakuntien puolesta, erityisesti niiden, jotka olen antanut Sherrylle. Te 
olette niitä, jotka ovat pitäneet Minun sydäntäni hellästi omassanne. Te olette niitä, jotka ovat 
kuivanneet välinpitämättömyyden aiheuttamat kyyneleet Minun poskiltani. Te olette niitä, jotka 
jatkuvasti tulevat minun luokseni kysyen, ”Mitä Minä voin tehdä Sinun puolestasi, Herra?”  

”Minä kunnioitan teitä kovasti, sekä tässä ja nyt että Taivaassa. Sillä te seisoitte Taivaallisen 
Puolisonne vierellä ja itkitte omilla sydämillänne ja huulillanne Minun puolestani Isän Valtaistuimen 
edessä ja Hän on kuullut teidät. Minä en tiedä, kuinka paljon kauemmin sitä voidaan pidätellä. Minun 
täytyy painottaa teille, että vain Isä tietää. Kaikki, mitä Minä tiedän, on että rukouksillanne on 
merkitystä.”  

”Minä tiedän, että omissa silmissänne te näytätte niin pieniltä ja niin sen pitäisikin olla. Mutta, mitä 
tulee Isän kädessä pysymiseen, te olette pieniä jättiläisiä, joita Hänen sydämensä ei voi vastustaa. 
Siksi Minä kutsun teitä. Maapallolla, maailman silmissä, te olette vain mitättömyyksiä. Mutta 
Taivaassa? Te olette Minun sankareitani. Pian me tulemme olemaan yhdessä, juhlien armoja, joita te 
käytitte niin viisaasti. Mutta toistaiseksi me olemme silti taistelussa, työntäen vihollista taaksepäin 
kauemmas ja kauemmas.”  

”Soturienkelit etsivät lapsenmielisiä sieluja, joiden rinnalla seisoa ja te olette taitavasti vastanneet 
tähän kutsuun olla lasten kaltaisia. Kun he näkevät teidät, he tekevät asennon ja välittömästi etsivät 
avustaa teitä. Siispä, olkaa iloisella mielellä! Koko olemuksenne kutsuu Taivasta tukemaan ja 
avustamaan. Ne, jotka ajattelevat olevansa mahtavia ja että heillä on kaikki kasassa, näille Minun 
enkelini vastaavat vähemmän innokkaasti. Jatkakaa pienuudessanne ja lapsenkaltaisessa uskossa, se 
on kunniakasta Taivaalle.”  

”Nyt Clare, Minä toivon sinun siirtyvän eteenpäin niiden asioiden kanssa, joita Minä olen antanut 
sinulle. Kun sinun on tarpeellista uurastaa, sinä tulet tietämään sen. Mutta toistaiseksi Minä otan 
sinut sivuun, käsillä olevaa työtä varten. Siispä, ole rauhassa tästä, Minun Kyyhkyni.”  

Ja Minä vastasin Hänelle… ”Oi, kiitos Sinulle Herra, minä todella en tiennyt tänään, mitä tehdä.” Koska 
kun pääsen uurastukseen ja raskaaseen esirukoilemiseen, olen aivan kukistettu päivän lopussa. 
Mitään ei ole jäljellä.”  

Hän jatkoi… ”Rukoile, mutta älä salli itseäsi kulutettavan esirukouksessa. Minä tarvitsen sinun 
saattavan loppuun ne asiat, jotka Minä olen antanut sinulle. Armoja on vapautettu, jotka kutsuvat 
tulla loppuun saatetuiksi. Minä tulen avustamaan sinua, älä ole peloissasi.”  

( Clare ) Kyllä, olen pidättyväinen maalauksen suhteen…  

”Pidättyväisyys on vain vihollisen savuverho, Minun Rakkaani. Murtaudu siitä läpi… musiikilla, 
murtaudu läpi. Maalauksen avulla… murtaudu läpi. Sinulla ei vielä ole rauhaa, koska Minä olen 
laittanut sinut tekemään toimeksiantoja. Mutta Minä lupaan sinulle, tulee aika, jolloin sinä tulet 
sanomaan, ”Se on valmis.” Ja sitten sinulla tulee olemaan tämä rauha. Sillä välin, työskentele 
tasaisesti, kun Minun käteni tulevat muuttamaan asiat sinun käsiesi kautta.”  

( Clare ) Oooi, piano myöskin? Sormeni ovat hieman ruosteiset…  

( Jeesus ) ”Tietenkin. Sinä voit luottaa tähän. Tietenkin piano, myöskin.”  



”Kiitos teille, Minun kallisarvoiset Sydänasukkaani, että vastasitte Minun kutsuuni. Taivaassa, Minulla 
on monia arvostuksen osoituksia osallistumisestanne näihin kriittisiin esirukoilemisen hetkiin, vaikka 
Minä tiedän, että teidän sydämenne ei ole Minun lahjoissani, vaan Minun Sydämessäni.”  

”Minä kaipaan olla teidän kanssanne, Minun Morsiameni. Mutta toistaiseksi, taistelkaa hyvä taisto. 
Seisokaa kuilussa maailman puolesta. Minun Isäni kuulee teidän rukouksenne.” 


