
351. Jumala kuulee Venäjän Kansaa & Harhaanjohdetut Eliitin jäsenet 

JUMALA KUULEE VENÄJÄN KANSAA & HARHAANJOHDETUT ELIITIN JÄSENET  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Heinäkuuta, 2016. 

( Clare ) Nostakaa päänne ylös, Sydänasukkaat. Pelastuksenne on lähellä.  

Tänä iltana Herra oli kanssani juhlasalissa ja huolitellussa, kauniissa tanssisalissa. Pystyin itse asiassa 
kuulemaan hääpukuni kahinan ja näkemään sen tiettyjä satiiniosia, kun tanssimme lattian halki. 
Yhdessä vaiheessa, useiden hetkien jälkeen, aloin näkemään muita morsiamia puvuissaan heidän 
Jeesustensa kanssa, sulokkaasti kieppuen ja liikkuen musiikin äänen tahtiin. Herra piti minun 
keskittymiseni täällä koko ylistykseni ajan.   

Siispä, kun tulin kuuntelemaan Häntä, aloitin… Kiitos Sinulle Herra, kun annoit minulle ennakkonäyn 
hääjuhlasta. En tiedä, onko se siksi, kun se on pian vai niin hyvin pitkän ajan päässä, miksi Sinä sallit 
minun kokea tässä. Vaikka tiedänkin, että Sinä olet puhunut Ezekielin, minun aviomieheni, kanssa siitä 
joka päivä. Tänä iltana Ezekiel sanoi, että hän tunsi, että Sinä yritit saada hänet nostamaan silmänsä 
ylös, sillä hänen pelastuksensa on lähellä. Toisin sanoen: ”Pidä silmäsi merkeissä, jotka sanovat, että 
se tulee pian. Pidä silmäsi palkinnossa.” Ja kuitenkin hänen kipunsa on yli asteikon ja asiat kulkevat 
kohti huipentumaa poliittisesti tässä maassa.  

Herra, pyydän, anna meille jotakin, Herra, oletko Sinä täällä?  

( Jeesus ) Minä olen tässä, Rakkaani, eikä mitään tapahdu aivan vielä. Vakaasti hän kulkee. Minä 
tiedän, että te kaikki olette valmiita poistumaan. Mutta tilanne ei ole aivan kypsä vielä ja sieluja virtaa 
sisään muslimi kansakunnista.”  

”Tilanne on kriittinen Puolassa. Monia, monia rukouksia nousee ylös Venäläisiltä ihmisiltä, koska he 
eivät halua tulla pakotetuiksi tähän sotaan, jota teidän sairas johtajanne on yllyttämässä. Isä kuulee 
nämä rukoukset, Clare. Tämä paha mies tulee olemaan turhautunut, tehdäkseen joitakin hyvin tyhmiä 
asioita. Itse Jumala vastustaa häntä.”  

”Eliitin joukossa on ihmisiä, jotka ovat menettäneet järkensä ja näkökulmansa. Ruohonjuuritaso on se, 
mikä pitää tätä maailmaa kasassa juuri nyt. Harhaanjohdettu eliitti on ponnistelemassa Jumalaa 
vastaan, Jumala on vastustamassa heitä. Nyt on ollut niin monia viivästyksiä, että asiat alkavat 
hajoamaan saumoista heillä. On olemassa maanalaisia tukikohtia ja ”hautomoita”, niin sanottuna, 
jotka alkavat olla ylitäytettyjä, heiltä loppuu tila, he ovat varalla odottamassa ja se saa aikaan 
keskittymisen heikkenemisen, mikä vakavasti vaarantaa heidän eteenpäin menoaan.”   

”Tämän on Minun Isäni tehnyt. Ihmisillä on suunnitelmansa, mutta voima tulee Ylhäältä, eikä Jumalaa 
tulla pilkkaamaan tai pakottamaan mihinkään. Siispä, se kostautuu heille. Jännitteet kasvavat, sisäisiä 
luhistumisia tapahtuu, kun reitit, joiden on odotettu olevan avoimia toimintaa ja eteenpäin menoa 
varten, ovat tiukasti kiinni.”  

”Rapistuminen, turhautuminen ja sisäiset hajoamiset tapahtuvat niiden keskuudessa, jotka ajattelivat, 
että maailma joutuisi hämmennykseen ja tuhottaisiin tähän mennessä. Te, Minun Morsiameni, ette 
ole ainoat, jotka odottavat innokkaasti Taivaaseennostoa.”  

( Clare ) Tässä vaiheessa, minä halusin vain jakaa sen, että minulla oli näky/vaikutelma koko tämän 
ajan, kun Herra oli puhumassa. Näin suuren armeijan tapaisen odottamassa ja he olivat tulleet 
partaalle, missä he eivät voi mennä yhtään edemmäs ja ovat siinä. Kuitenkin tuhannet ovat heidän 
takanaan, jotka ovat yhä eteenpäin menevässä liikkeessä ja heidät pysäyttävät äkillisesti partaalle 



pysähtyneet. Se on kuin valtava liikenneruuhka… jatkuu maileja taaksepäin. En tiedä, edustaako tämä 
vastustavien voimien henkistä vai fyysistä valmiuden tilaa. Mutta turhautuminen on ilmeistä.  

Jeesus jatkoi… ”Kuten Minä sanoin, sisältä päin tapahtuva rappeutuminen on käynnissä. Se on erittäin 
hyvä merkki. On vielä paljon hyviä ihmisiä tässä maailmassa, jotka vastustavat tätä. Ja kyllä, Herra 
Trump on avaintekijä; Minä käytän häntä herättämään maailman.”  

( Clare ) Herra, tämä kaikki on niin hämmentävää minusta. Näyttää aivan kuin meillä olisi mahdollisuus 
uudelleen rakentaa tämä maa ja maailma – ja en näe, miten Taivaaseennosto sopii sen kaiken kanssa 
yhteen.  

( Jeesus ) ”Sinä olet oikeassa, mutta ei kaikkia pahuuden voimia ole valjastettu, Clare; vielä on paljon 
piilossa maailmalta.”  

( Clare ) Mutta tuleeko Isä sallimaan Taivaaseennostoa niin kauan kuin maailma on kääntymässä 
ympäri?  

( Jeesus ) ”Se on hyvä kysymys. Minä en voi vastata siihen tänä aikana, Rakkaani. Sinusta on tulossa 
hieman liian utelias ja olet katsomassa asioihin, jotka ovat liian kaukana sinusta. Kuitenkin Minun on 
sanottava, että logiikkasi on pitävää; sinä et vain tunne pahan voimia, jotka pelaavat tässä.”  

( Clare ) Eli Sinä tarkoitat demoni-avaruusolioita ja heidän osaansa?  

( Jeesus ) ”Kyllä. Ja paljon muuta, mistä sinä et tiedä mitään. Mutta tämän Minä sanon: maailman 
köyhien ihmisten rukouksilla, ruohonjuuritason, tämän maailman todellisten ihmisten, heidän 
rukouksillaan on vaikutusta tapahtumiin, he hidastavat sitä, mitä eliitti on suunnitellut. Katsohan, 
AntiKristusta ei voida paljastaa ennen kuin heidät, jotka pidättelevät vihaa rukouksillaan, on poistettu. 
Tulee olemaan kohta, missä vaakakupit kääntyvät, mutta toistaiseksi on yhä tasapaino. Minä tiedän, 
että sinä haluat Minun antavan sinulle enemmän, Clare, mutta Minä en voi.”  

( Clare ) Siispä, mikä on Sinun neuvosi meille, Herra?  

( Jeesus ) ”Vakaasti hän kulkee. Pyhien käsien ylös kohottaminen rukoukseen ja anomiseen, että tämä 
paha pysäytettäisiin ja että se, minkä pitää tapahtua, tapahtuu suurimman sielujen sadonkorjuun 
kera. Ja rukouksen jälkeen, toiminta.”  

”Tavoitelkaa missioitanne, Minun Morsiameni. Jatkakaa oikeaan suuntaan, tuoden hedelmää 
lahjoillanne. Joillekin teistä, lahja ovat erilaiset sairaudet ja kärsimykset, Minun Morsiameni. Minä 
olen kanssanne kärsimyksen sängyssänne, Minun Morsiameni. Minä tulen lohduttamaan teitä 
suurella hellyydellä ja kiitollisuudella, teidän rakastavasta anteliaasta sydämestänne.”  

”Tietäkää, että suurimmat pelaajat tässä semifinaalissa ovat Minun uskolliset esirukoilijani. Pienet, 
joita kukaan ei näe tai joista kukaan ei välitä. He ovat ratkaiseva voima; he ovat etulinjassa ja 
pidättelevät pahuuden vuorovettä. Jos olette yksi heistä, Minä pyydän teitä löytämään kunniaa ja 
suurta tyydytystä tästä osasta. Te olette heitä, joilla on eniten merkitystä.”  

”Älkää antako periksi ja olkaa korkeasti tyytyväisiä ylennettyihin asemiinne tässä historian hetkessä. 
Suuri tulee olemaan palkkionne Taivaassa. Älkää katsoko sitä, mitä muut ovat tekemässä ja verratko 
itseänne. Ei, sinnitelkää, sydämenne keskittyneenä Minun aikomuksiini; sinnitelkää ja nostakaa itku 
oikeudenmukaisuuden puolesta korkealle, Isän Valtaistuimelle. Teillä on ratkaiseva ääni.”  

”Tämä on sotavyöhyke ja te olette etulinjat. Minä varustan teitä. Suuri on kunnia, joka on rakkauteen 
liittyneenä, joka antaa ja antaa ylittäen itsensä. Tämä oli Minun osani ja kun te manifestoitte sen, te 



muistutatte Minua eniten. Minä olen teidän kanssanne. Älkää uupuko loppuun. Lohduttautukaa sillä 
suurella ilolla, mitä te tuotte Minulle, Minun Morsiameni.”  

”Uskollisuutenne vuoksi, profetia tullaan saattamaan loppuun tavalla, jota kukaan ei olisi voinut 
nähdä ennalta tai kuvitella.”   

VIIMEISIMMÄT UUTISET: 

Todellinen Rukous Hälytys, 13. Heinäkuuta, 2016.  

Jeesus sanoo… ”Tämä on ollut raju päivä. Me yritämme välttää sodan, tiedättehän.” Tänään on 
ratkaiseva valtion päämiesten ja NATOn kokous, koskien Venäjää. Putin on todella aktiivisesti yrittänyt 
saada Amerikan huomion, että me olemme menossa kohti ydinsotaa, mutta tietenkin hallinnon 
kontrolloima media sivuuttaa hänen yrityksensä. Pyydän, rukoilkaa tämän puolesta… 


