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JEESUS SANOO… MINULLA ON YHÄ TÄYDELLINEN KONTROLLI, PYYDÄN, RUKOILKAA  

Jeesus Kristuksen & Sisar Claren sanoja, 8. Tammikuuta, 2021  

( Clare ) Herra siunaa teidät Hänen toivollaan, rakas perhe. Minä haluan kertoa teille ensiksikin, että 
Jumala on kontrolloimassa. Toiseksi – Presidentti Trump ei ole mikään hölmö. Kolmanneksi – Jumala 
saa aikaan sen, mitä Hän on puhunut profeettojensa kautta. Itse asiassa, Trump voitti vaalit, mutta 
muut yrittävät varastaa ne valehtelemalla. Herra nauraa kansakuntien teoille, sillä Hän on Jumala ja 
kaikkien ihmisten tekemisten yläpuolella.  

Meidän nettivastaavamme toi minun huomiooni sen seikan, että Q (oikeistolainen liike, jonka mukaan 
valtaa Yhdysvalloissa käyttää valtaeliitti, Deep State, maanalainen hallitus) kertoi kaksi vuotta sitten, 
että kaikki nämä asiat tapahtuisivat. Ja jos tarkistatte agendan, seuraava tapahtuma tulee olemaan 
välitön kymmenen päivän katko, jonka jälkeen ei enää tule olemaan yhtään valehtelevaa mediaa. 
Kaikki on menemässä niin kuin on suunniteltu ja niin paljon todistusaineistoa on nyt tulossa 
päivänvaloon, outojen asioiden kera, kuten Kamala Harrisin palauttaminen Yhdysvaltojen senaattorin 
virkaan. Miksi ihmeessä hän nyt tekisi sen, jos hän olisi laillisesti vaaleilla valittu Vara Presidentti.  

Antakaa minulle anteeksi, jos minulla on maailman katsantokanta, mutta nämä ovat tosiasioita, joita 
me emme voi sivuuttaa. On olemassa uskomaton todistus, että tapaus Washingtonissa, jossa nainen 
oletettavasti kuoli, oli lavastettu hyökkäys, joka harjoiteltiin pääkaupungin poliisin kanssa, ennen kuin 
se tapahtui. Huomasitteko veren värin, se oli aivan virheellinen tai kuinka poliisi siirsi esteet 
mielenosoittajille, että he ryntäisivät rakennukseen tai biisoninsarvista miestä, jolla oli kasvomaalia. 
Hän on AntiFa:n (vasemmistolainen, väkivaltainen antifasistinen liike) toimija ja johtaja ja hän esiintyy 
tuolla tavoin operaation aikana. Kertovatpa lainvartijat totuuden tai eivät, Jumala on yhä 
kontrolloimassa ja se, mitä Hän tarvitsee meiltä juuri nyt, on rukous, rukous, rukous.  

Rukoilkaa Presidentti Trumpin puolesta, rukoilkaa Amerikkalaisen yleisön puolesta, joka on niin 
tietämätöntä valtavirtamedian propagandasta ja valheista. Sen, mitä minä ymmärrän, seuraava liike 
on kymmenen päivän median katko, kun pettureiden pidättäminen tapahtuu kaikkialla ympäri 
kansakuntaa. Sen aikana Presidentti tulee olemaan hätätila radioverkossa, selittämässä täsmälleen, 
mitä on tapahtumassa ja hillitsemässä yleistä ahdistusta. Rauhamme tulee Herralta, siispä, pyydän, 
älkää antako periksi, rukoilkaa. Kaiken tämän täytyi tapahtua, että paljastettaisiin Amerikan 
Tasavallan ja perustuslakimme petturit.   

Nuo mellakoitsijat olivat AntiFa:n väkivaltarikollisia, joita Washingtonin poliisi saattoi koko matkan 
Yhdysvaltain kongressitalolle. He eivät olleet mitään Trumpin kannattajia, kuten he yrittivät vakuuttaa 
muille. Täydellisiä valheita. Me tiedämme, ketä me olemme ja ketä emme ja me emme ole 
väkivaltaisia. Kysykää vain itseltänne, kuka hyötyy toimenpiteiden häiritsemisestä ja vastaus on 
yksinkertainen, vihollinen. Meidän asemamme täytyy säilyä rukouksellisena, sillä aikaa, kun kaikki 
tämä on meneillään, koska meidän rukouksemme varmistavat voiton. Jumala on yhä ehdottomasti 
kontrolloimassa ja meidän velvollisuutemme on tukea Häntä rukouksilla ja uhrauksillamme. Herra, 
onko Sinulla sanaa meille?   

Jeesus aloitti… ”Minä olen täällä teidän keskellänne ja sillä aikaa, vaikka asiat näyttävät ulospäin hyvin 
huonoilta, se mitä on tapahtumassa sisäisesti, on hyvin toiveikasta! Teidän täytyy pysyä viileinä ja 
pysyä rukouksessa. Niin paljon riippuu teidän uskollisista rukouksistanne. Tämä on teidän ja Minun 
välisemme yhteistyöhanke. Te rukoilette ja Minä toimin. Kaikki, mitä on saavutettu tähän mennessä, 
kaikki se on tapahtunut, koska te rukoilitte ja paastositte ja se on paljon enemmän, kuin mitä te olette 



kykeneviä näkemään tai oivaltamaan. Minä hyväksyn pienimmänkin lahjan heiltä, jotka antavat 
hyvästä sydämestä. Teidän sydämeenkäyvät rukouksenne ovat heilauttaneet heilurin paljon 
parempaan suuntaan.”  

”Muistakaa, että pääkaupunkinne on Minun Äitini lainkäyttövallassa. Kun te pyydätte hänen 
esirukoustaan, hän myös heilahtaa toimintaan. On olemassa monia uskollisia katolilaisia ja 
ortodokseja uskovia ympäri maailman, jotka näyttävät olevan pieniä mitättömyyksiä ja hyödyttömiä, 
mutta se ei voisi olla kauempana totuudesta. He ovat hyvin pieniä, joiden rukoukset, puhtaus ja usko 
siirtävät vuoria. Kaikkialla maailmassa, Lähi-Idästä ympäri maapallon Kiinaan asti, ihmiset ovat 
rukoilemassa pahan syrjäyttämisen puolesta tästä kansakunnasta ja heidän omastaan.”  

”Älkää lannistuko ulkomuotojen mukaan, jatkakaa vain rukoilemista ja katsokaa Minun käteni 
liikkuvan. On vielä työtä tehtävänä, jos te pysytte uskollisesti rukouksessa. Kiittäkää Minua, jopa 
asioista, jotka näyttävät menevän väärään suuntaan, koska Minä käytän niitä asioita tavalla, jota te 
ette voi ymmärtää teidän näkökulmastanne. Minä en ole poissulkemassa Taivaaseennostoa, mutta se 
silti pysyy kiedottuna mysteeriin, Minun Isäni suunnitelmassa. Teidän täytyy aina olla valmiina, 
puhtaalla omallatunnolla ja pullonne täynnä öljyä, sillä te ette tiedä hetkeä, ettekä päivää, jolloin 
Minä tulen.”  

”Jos te pysytte valmistautuneina, te tulette olemaan valmiita. Jos olette laiskoja, velttoja ja 
vastuuttomia, ette katso muiden tarpeita, teidät tullaan jättämään jälkeen sillä hetkellä. Jatkakaa 
myös kansakuntanne puolesta katumista. Nyt te vain olette saaneet vilahduksen turmeltuneisuuden 
syvyyksistä, joihin vaaleilla valitut virkailijanne ovat vajonneet. Jos totuus kerrottaisiin julkisesti 
kaikesta, mikä tapahtuu lukittujen ovien takana, jotkut tulisivat kuolemaan murheeseen, siihen 
paikkaan. Se on paljon pahempaa ja paljon laaja-alaisempaa, kuin mitä kukaan on kuvitellut.”  

”Saatanalla on monia takataskuissaan ja nyt, kun murtovesi on kuivattu, todellinen lika on paljastettu. 
Älkää lopettako rukoilemista, laittakaa sydämenne rukouksiin; on olemassa suurta toivoa!” 


