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HERRA VIERAILI PRESIDENTTI PUTININ LUONA & TEIDÄN RUKOUKSENNE MUUTTAVAT MAAILMAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Heinäkuuta, 2016.  

( Clare ) Mikä ihmeellinen aamu tänään! Rakkaat, Herra kunnioittaa rukouksianne; Hän on kanssamme 
voimakkaammalla tavalla, kuin voitte ikinä kuvitella. Me emme saa lopettaa rakastamista tai 
rukoilemista – tämä on meidän voimamme ja kortemme maailman pelastuksen kekoon.  

Tänään – Sunnuntaina, Heinäkuun 17. päivänä, kello 3:sta kello 5:een aamulla vuoristoaikaa (missä 
me olemme) ylistyksen aikana, minut otettiin ylös Herra Jeesuksen läsnäoloon ja minulla oli niin kova 
taakka Presidentti Putinin puolesta. Minä vaistosin Herran kunnian vierailevan hänen luonaan ja 
rukoilin, että hän tietäisi, kuinka paljon Jumala rakastaa häntä. Ja vaistosin, että hän oli 
tuomitsemisen taakan alla, joka yritti estää hänen ajattelemistaan ja rauhaa.  

Jeesus alkoi puhumaan… ”Kyllä, Minä rakastan häntä kovasti ja hänet on valittu tällaisia aikoja varten 
ja hän on vastannut Minun rakkauden ja viisauden aloitteisiini. Nyt Minä olen hänen kanssaan ja 
vaikka koko maailma kääntyisi häntä vastaan, siitä huolimatta, Minä olen silti hänen kanssaan. ”Ei 
mahdilla, eikä voimalla, vaan Minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot (Taivaallisten sotajoukkojen 
Herra)”.”  

”Minä nostatan valtakunnat ja Minä kukistan ne. Minun kädessäni on elämän ja kuoleman voima. Ja 
ne, jotka rakastavat Minua, ne Minä tulen pelastamaan ja päästämään pahasta. Minä olen vieraillut 
tämän miehen luona Minun rakkauteni kera, että tuomitseminen ei enää olisi hänen painolastinaan, 
että hänen ajattelunsa olisi selkeämpää ja hänen tietonsa siitä, kuka Minä olen hänelle, tulisi 
selvemmäksi. Kuin myös ja erityisesti, kuka hän on Minulle. Minä olen kaivannut hänen tietävän sen.”  

( Clare ) No niin, rakkaat Sydänasukkaat, Minä en päättele, että Presidentti Putin olisi enkeli. Minä 
uskon, että Herra sanoo, että Hän on vieraillut Herra Putinin luona Hänen rakkautensa kera. Ja me 
emme ole kykeneviä näkemään sisäistä vastausta, mikä sillä miehellä on, mutta sellainen on 
meneillään. Siispä, pyydän, jatkakaamme hänen puolestaan rukoilemistamme.  

Ja sitten Herra jatkoi osoittamista meille, Sydänasukkaat… ”Ja nyt te, Minun suloiset Sydänasukkaani. 
Minä haluan teidän tietävän, että Rakkaus on tämän kanavan kultahippunen. Sillä ne, joilla on korvat 
kuulla, ymmärtäkää: te olette täällä, koska te tunsitte vetoa Minun rakkauteeni, teitä veti Minun 
rakkauteni ja kun te kasvatte syvemmälle suhteeseen Minun kanssani, te tulette rakastamaan kaikkia 
ihmisiä, kuten Minä rakastan. Tämä on Minun lupaukseni teille. Ja se, mikä on aloitettu tällä 
Maapallolla, tullaan varmasti loppuun saattamaan sen koko täyteydessään Taivaassa.”  

”Jos te olette tulleet tänne profetian vuoksi, te olette väärässä paikassa. Kyllä, Minä tulen antamaan 
profetioita, mutta harvoin. Minä huolehdin kaikkein eniten siitä, että rakkautta levitetään kaikkialle 
Maapallolle. Kun rakkaus peittää Maapallon, niin kuin vedet peittävät meret, ihmiset tulevat elämään 
rakkaudessa toinen toistensa kanssa. Tietenkin, tätä ei tulla täysin saavuttamaan, ennen kuin Minä 
palaan hallitsemaan. Mutta te olette Minun rakkauden suurlähettiläitäni. Ja kun te harjoitatte sitä 
lahjaa olemuksessanne, te hallitsette ja vallitsette aivan yhtä varmasti, kuin jos te olisitte 
valtaistuimella.”  

”Teidän rukouksenne ovat yliampuvan voimakkaita lopettamaan kansallisia kriisejä, muuttamaan 
historian kulkua, rakentamaan uudelleen maiden välisiä liittoja, nitistämään pahaa… Oi, teillä EI ole 



aavistustakaan, kuinka kovin voimallisia te olette, Minun Morsiameni. Mitä enemmän te rakastatte ja 
kieltäydytte tuomitsemasta, sitä enemmän rukouksillanne on vaikutusta muuttaa asioita.”  

”Nyt tämä maailma on peittynyt karkeaan itsekkyyden, ahneuden ja kunnianhimon pimeyteen ja 
jokaisen pahan pimeyteen, jota Saatana on koskaan kehitellyt. Nyt maailma on todella kääritty 
pimeyteen. Mutta te olette tämän maailman Valo ja se valo on välitetty ympäri maailman. Kyllä, 
ihmisten soihdut ympäri maailman on sytytetty kaikissa maissa valolla, jonka Minä olen laittanut tälle 
kanavalle. Ja kun te harjoitatte sitä rakkautta, te olette levittämässä sitä tämän planeetan pimeimpiin 
nurkkiin.”  

”Siksi Minä en halua nähdä tuomitsemista tai väittelyä tällä kanavalla. Tämä ei ole niiden asioiden 
paikka. Pikemminkin, tämä on paikka, missä Minä haluan, että ihmiset sytytetään rukouksessa ja 
rakkaudessa. Oppimaan tulla pieniksi Valoiksi, olemaan niin kuin Minä – ilman tuomitsemista tai 
uskonnollisia henkiä. Tämä on paikka, josta loistaa maailmalle. Kaikki te olette täällä, koska teitä veti 
puoleensa valo. Sytyttäkää soihtunne ja kiertäkää Maapallo. Tuokaa Minun ehdoton rakkauteni 
kadotetuille, yksinäisille, niille, joilta on riistetty äänioikeus, niille, jotka maailman uskonnolliset 
instituutiot ovat torjuneet.”  

”He myös ovat Minun Rakastajiani, koska he ovat tunteneet elämän ehdottoman pohjan. Heidät on 
syössyt alas heidän pienin yhteinen nimittäjänsä, toisin kuin ne, jotka elävät tämän maailman 
loisteliasta elämää. Heiltä on riistetty ihmisarvo ja jopa taho elää. Ja kun he ovat heränneet Minun 
rakkaudelleni, he tulevat nousemaan täyttämään suuria kutsumuksia, joita heillä oli ennen ajan 
alkamista.”  

”Maailman kulku on muuttumassa, Clare. Se on muuttumassa ihmisten rukousten vuoksi. Kristityt 
ovat heräämässä, materialismin ja menestyksen jää on alkamassa sulattaa sydämiä, jotka olivat jäässä 
ja alkavat sulattamaan ja etsimään Minun Rakkauteni lämpöä, pikemminkin kuin maailman lohtuja. 
Teidän rukouksenne… kyllä, teidän kaikkien! Teidän rukouksenne merkitsevät. Maailman kristityt 
johtajat, jotka ovat vuodattaneet uskonnollisia henkiään, ovat rukoilleet myöskin ja uusi kristittyjen 
sukupolvi on tulossa omillaan. Kristittyjä, jotka eivät ole enää tekemisissä uskonnon kanssa ja eivät 
halua mitään muuta, kuin miellyttää Minua, huolimatta maailman pilkasta ja halveksunnasta.”  

”Oi, kaikilla teillä tällä kanavalla on niin tärkeä osa tehtävänä tässä, teille jäljellä olevana aikana. Se, 
mitä ei ole tehty ennen kohtalokasta hetkeä, tulee jäämään jälkeen, loppuun saatettavaksi. Tietäkää, 
että Saatana on tullut epätoivoiseksi. Hän näkee, että sieluja menetetään heidän ansoistaan ja he 
tulevat elämään. Hän näkee itsekkyyden ja materialismin, voiman ja kauneuden merkitsevän 
vähemmän ja vähemmän ihmisten sydämille. Hän näkee, että hän on häviämässä.”  

”Ja Minä olen iloinen siitä.”  

”Mutta siinä tilassa, hän on epätoivoinen pysäyttämään sen, mitä Minä olen aloittanut – siispä pitäkää 
tiukasti kiinni siitä ja suojelkaa sitä kaikella, mitä teillä on. Älkää antako ihmisten tyrkyttää teille 
nokkelia väittämiä ja älyllisyyttä, uskonnollisia henkiä tai tämän maailman pahoja, valehtelevia henkiä. 
Älkää salliko sitä. Vartioikaa aarrettanne ja välittäkää sitä eteenpäin. Jatkakaa maailman puolesta 
rukoilemista ja kuolettavien agendojen rikkoutumisen puolesta, mitkä ottavat sielun ennen heidän 
kääntymyksen aikaa ja syöksevät heidät Helvettiin.”  

”Katsokaahan, kun asioiden kulku kääntyy, ihmiset heräävät. Rakkautta levitetään ympäri maailman, 
ihmiset alkavat näkemään itsekkäiden hallitsijoiden pinnallisten agendojen läpi, hallitsijoilla on vain 
ihmisten tuho mielessään. Ihmiset alkavat nähdä heidän manipulaatioidensa ja agendojensa läpi ja he 
kieltäytyvät olla osa niitä.”  



”Yksi armoista, joita Minä nyt jaan, on motiivien läpinäkyvyys. Ne, jotka ovat verhoutuneet petokseen 
pahoine agendoineen, paljastetaan nyt sellaisiksi kuin he ovat. Ja miehillä ja naisilla ei ole mitään 
halua tulla käytetyksi tällä tavalla, ei halua nähdä lastenlapsiaan tuhottavan, ei halua jättää hiiltynyttä 
planeettaa jälkeensä, tautien ahdistamaa ja toivottomasti sorrettua, minkä ovat saaneet aikaan pahat 
hallitsijat.”  

”Kyllä, heräämässä olevien rukousten vuoksi asioiden kulku on todella kääntymässä. Ja ei väliä, mikä 
paha agenda etenee, tuhansia herää siihen, kuinka heitä on käytetty hyväksi. Ja lopulta, kun Minä 
palaan hallitsemaan, jäännös tulee olemaan valmis omaksumaan kaiken, mitä Minä opetan ja 
elämään sen mukaan, kuin ei koskaan aikaisemmin.”  

”Siispä, Minä haluan herättää teidät kaikki vaikutukselle, mikä teillä on planeetta Maapallolle, teillä ja 
muilla, jotka on valittu. Jatkakaa rukoilemista. Jatkakaa antamista. Jatkakaa rakastamista ja Minä tulen 
tekemään kaiken muun.”  

( Clare ) Ja lisätietona tähän viestiin, kaverit – Hän ei sano, että Taivaaseennosto on lykätty. Hän 
sanoo, että ihmisten silmät ovat aukeamassa hallitsijoitten manipulaatiolle ja he ovat kyllästyneet 
siihen. Hän pyytää meitä levittämään Hänen ehdotonta rakkauttaan ja kutsua läheiseen suhteeseen, 
tämän maailman jokaiseen nurkkaan, kun me vielä olemme täällä.  

Hän haluaa kääntää uskonnon kasvot nurinpäin – tehdäkseen sen Jeesuksen kasvoiksi. Meidät kaikki 
on kutsuttu tälle kanavalle tästä syystä. Mikään ei ole sattumalta; teidät oli ennalta määrätty 
ottamaan osaa Hänen opetuksiinsa täällä ja levittämään niitä ympäri maailman. Teillä on missio: se 
alkaa elämällä ehdottomassa rakkaudessa jakaen muiden kanssa, että teidän Jeesuksenne on myös 
heidän Jeesuksensa – ja Hän kutsuu heitä Hänen käsivarsilleen tulemaan rakastetuiksi, parannetuiksi 
ja tulemaan Hänen rakkauden suurlähettiläikseen.  

Herra siunaa teitä, Sydänasukkaat.  

Minä (Jackie) haluan kiittää kaikkia teitä minun Sydämeni pohjasta, jotka olette tukeneet meidän 
Perheitämme Ugandassa & Gambiassa ja meidän palvelutoimeamme niin anteliaasti. Te olette 
sytyttäneet toivon liekin näiden Lasten Sydämiin. Siunatkoon Herra teidät runsaasti jo täällä 
Maapallolla, mutta erityisesti meidän taivaallisessa Kotimaassamme. Hänen Rakkaudessaan… Jackie 


