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VAALIT… JEESUS KUTSUU HÄNEN KIRKKOAAN RUKOUKSEEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Marraskuuta, 2016.  

( Clare ) Antakoon Meidän Kuninkaamme Jeesus meille voimaa ja hengellisen sodankäynnin aseita, 
riittäviä voittamaan nämä vaalit.  

Herra aloitti… ”Te olette nyt kohtaamassa suurimman poliittisen täyskäännöksen sen jälkeen, kun 
rautaesirippu kaatui. Tämän maan on aika päästä yli menneisyyden esteistä ja saada parasta aikaan 
vapaamuurarien jättämästä sotkusta. Rakkaat, muistakaa… Tämä maa perustettiin okkulttisille 
(salatieteiden) periaatteille, ei kristillisille. Taistelu ja sota on meneillään taivaissa ja Maapallolla, 
Maapallon kontrollista. Ainoa tapa ryhtyä tähän taisteluun, on hengellisesti ja tietenkin toimimalla ja 
äänestämällä, mutta Minä tarvitsen Minun Kirkkoni rukoilevan seuraavat kolme päivää, kun taistelu 
tulee päätökseen.”  

”Vihollinen antaa tähän kaiken, mitä hänellä on, pitääkseen kontrollin, mikä Minun täytyy sanoa, ei 
ole paljon Minun standardeillani, mutta se on tarpeeksi, jos ihmiset eivät rukoile ja paastoa ja 
hengellisesti sodi voimia vastaan, jotka Minä haluan sysätä pois vallasta. Monet Minun profeettani ja 
apostolini ovat menneet eristyksiin paastoamaan ja rukoilemaan näitä voimia vastaan. Minun rakkaat, 
teitä Minä pyydän olemaan Pyhän Hengen johdatettavina ja antavan kaiken, mitä voitte, tähän 
taisteluun. Mikään ei ole liian pientä. Lapset, jotka tarjoavat rukouksia, ovat paljon voimallisempia, 
kuin monet aikuiset – lasten sielujen puhtauden vuoksi, siispä Minä pyydän teitä vanhempia tuomaan 
lapsenne rukouspiireihinne ja selittävän heille niin hyvin kuin osaatte, täsmälleen, mitä on 
vaakalaudalla.”  

”Kertokaa heille, että Saatana on salaisesti työskennellyt tässä maassa tuhotakseen sen… Metsät, 
järvet, joet ja valtameret. Hän ja hänen käskyläisensä ovat vastuullisia maanjäristyksistä ja 
säämuutoksista. Kuolleista rantaeläimistä ja kaloista, abortoiduista vauvoista, Maapallon 
myrkyttämisestä, siispä vauvat syntyvät epämuodostuneina. Käyttäkää tahdikkuutta, mutta tehkää 
selväksi heille, että heidän tulevaisuutensa riippuu näistä vaaleista. Ja tuleeko tässä maassa olemaan 
vapautta vai ei, tuleeko ISIS ottamaan vallan tässä maassa ja murhaamaan kristittyjä. Tietenkin heidän 
mielensä ovat hienovaraisia, mutta heidän pitäisi tietää, kuinka kovin vakavaa tämä on, aiheuttamatta 
heille vauriota tai tuskaa, vain tarpeeksi, saadaksenne heidät rukoilemaan hartaasti.”  

”Pyhä Armorukous on voimallinen, kyyneleet ovat voimallisia, vartiovuorot ovat voimallisia, anominen 
äänekkäillä itkuilla Taivaaseen, on voimallista, itseltänne ruuan kieltäminen on voimallista, 
paastoaminen niiden puolesta, jotka eivät voi paastota itse, on voimallista. Uhrausten tarjoaminen… 
televisio, jälkiruoka, shoppailu, kaikenlaisella itseltä kieltämisellä on vaikutus näihin vaaleihin. Tämä ei 
ole vain sen vuoksi, että kiellettäisiin itseltä nautintoa. Ei, tässä on kyse hengellisen näkökykynne 
terävöitymisestä ja Minun kanssani yhdistymisestä, kun Minä myös alan kärsimään ja käymään sotaa 
Minun ihmisteni kanssa, kääntääkseni tämän maan ja maailman ympäri. Te, jotka olette siunattuja 
sairauden ristillä, jota kannatte tietoisesti, olette Minun kaikkein voimallisempien esirukoilijoitteni 
joukossa, koska te olette tarjonneet omat ruumiinne elävinä polttouhreina tuodaksenne Taivaan 
maan päälle.”  

”Minä olen teidän kanssanne ja Minä tulen moninkertaistamaan puolestanne vapautetut armot. Ne 
teistä, jotka olette kärsimässä moraalisesti, väärin syytettyinä, väärin perustein vangittuina, 
syrjittyinä, hakattuina ja uskonne vuoksi vankilaan teljettyinä, kokien sukulaistenne vainoa uskonne 
vuoksi, kotien ja tavaroiden menetyksiä epätavallisten sääolojen vuoksi. Kaikki nämä kärsimykset, joka 



ikinen voidaan tarjota Minun Isälleni näitä vaaleja varten. Mikään ei ole liian pientä pidettäväksi 
uhrauksena, ei mikään.”  

”Rakkaan lemmikin menettäminen, kiistat koulussa, hammaskivut, kaikki nämä asiat, kun ne tarjotaan 
yhdessä, kaikkialla tässä kansakunnassa, ovat äärimmäisen voimakkaita ja kun Minun Isäni katsoo 
teidän kärsimyksiänne ja uhrauksianne, Hänen sydämensä liikuttuu sääliin asti ja lisää enkeleitä 
lähetetään, lisää armoja, lisää suojelusta ehdokkaille. Kaikkea lisätään Minun ihmisteni kyynelillä. 
Älkää salliko ajatuksianne harhautettavan tai itseänne suistettavan raiteilta. Seuraavien kolmen 
päivän aikana ei ole mitään, mitä voitte tehdä, mikä tulee teidän elämissänne vaikuttamaan 
enemmän, parempaan suuntaan menevästä tulevaisuudesta, kuin rukoukset, uhraukset ja äänenne 
vaaleissa tämän kansakunnan puolesta. Ne, jotka vastaanottavat ehtoollisen päivittäin, tarjotkaa 
ehtoollisenne Donald Trumpin vaalivoiton puolesta ja hänen perheensä turvallisuuden puolesta.”  

”Juuri nyt, tällä hetkellä, paljon suunnitellaan ja suojellaan ja ne, jotka yrittävät tuhota tämän maan ja 
ympäri maailmaa olevien maiden itsemääräämisoikeuden, törmäävät esteeseen esteen jälkeen ja 
vielä esteeseen. Tämä on rukouksen voima käytännössä. Asiat on laitettu käyntiin, pidättelemään 
vuosikymmenen pahan tulvaa. Niin paljon rukous, marttyyrius ja uhraus ovat edenneet, 
peruuttaakseen Saatanan ja hänen käskyläistensä suunnasta. Tällä ei ole mitään tekemistä 
Taivaaseennoston kanssa, vaan se liittyy täysin yksilön vapauksiin tässä kansakunnassa ja ympäri 
maailmaa. Minun ruumiini on ollut äärimmäisen voimallinen vihollisen juonien vastustamisessa, nyt 
kun heidät on paljastettu maailman ihmisten nähtäväksi. Se ei tarkoita, että meillä olisi voitto. Se 
tarkoittaa vain, että rukoukset toimivat ja niitä tarvitsee anoa enemmän tällä kriittisellä hetkellä 
maailmassa.”  

”Siispä, Minun rakkaat… jatkakaa rukoilemista, jatkakaa toivomista, jatkakaa uskossa ja herättäkää 
muita toimintaan näiden ratkaisevien päivien ajaksi. Minä olen teidän kanssanne rukouksissanne, eikä 
mikään uhraus mene huomaamatta. Kaikki nousee Isän luo suloisena tuoksuna ja liikuttaa Häntä 
nousemaan teidän vihollisianne vastaan!” 


