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ÄLKÄÄ liittoutuko PESSIMISTIEN KANSSA, ÄLKÄÄ HARHAUTUKO Rukouksesta 

ÄLKÄ LIITTOUTUKO PESSIMISTIEN KANSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Marraskuuta, 2016.  

Herra Jeesus aloitti… ”Me vaellamme uskossa, emme näkemisessä. Se, mitä Minä olen sanonut, sen 
Minä tulen tekemään, enkä yhtään vähempää. Ne teistä, jotka ajattelevat, että Minun käsivarteni on 
lyhyt, eikä voi saada aikaan sitä, mitä Minä haluan sen tekevän, ovat ajattelemassa kuten ihminen 
ajattelee, ei Jumala. Pukekaa yllenne Kristuksen mieli, Minun ihmiseni. Älkää liittoutuko pessimistien 
kanssa. Niin kauan kuin te jatkatte rukoilemista ja uhrauksien tarjoamista, Minun Tahtoni tullaan 
tekemään kansakunnassanne… Ei jonakin tulevana päivämääränä – vaan nyt.”   

”Kyllä, Minä sanon, että aika on NYT. Minä tulen tekemään ihmeitä ihmisten keskuudessa, erityisesti 
sokeiden, jotka ovat olleet niin syvässä, veltossa unessa, että he eivät voi käsittää muutosta. Mutta 
Minä tulen muuttamaan ne asiat, jotka Minä olen ottanut tavoitteeksi ja jotka eivät ole oikein. Kyllä, 
Minä tulen muuttamaan ne.” 

”Mutta Minä etsin Gideonin 300:aa. Te loput voitte pysyä kotona. Ne teistä, jotka tunnette Minut – 
pysykää Minun vierelläni ja olkaa varteen otettava voima. Ihminen ei voi uhmata Minua. Saatana ei 
voi uhmata Minua, sillä mitään voimaa ei ole olemassa Maapallolla tai Taivaissa, joka voi uhmata 
Luojaansa. Minulla on valta kaiken yli.”  

”Sen, minkä Minä olen sanonut, sen Minä tulen varmasti tekemään.”  

”Nyt, se on saatu selvitettyä – Minä tarvitsen teidän seisovan Minun rinnallani rukouksessa. Tämä on 
ajanjakso, jolloin Saatana vapauttaa Rahanhimon ja Ahneuden, vetääkseen teidät pois Minun luotani 
ja tämän tradition todellisen merkityksen luota. Minä asetan teidät tehtävään, Minun Gideonin 
voimani, älkää antako ajatusten harhautumisten yllättää teitä. Taistelun sääntö on: harhauta 
vihollinen ja voit voittaa heidät. Ajatusten harhauttajia on tulossa. Perhe, lomat, juhlinnat – kaikki se 
pitää jättää minimiin, kun te taistelette hyvän taistelun rukouksessa.”  

”Minä en sano, että te ette voisi kokoontua perheen kanssa, mutta älkää salliko itsenne innostuvan 
Materialismin, Mässäilyn, Hankkimisen ja Ahneuden hengistä. Nämä demonit on vapautettu 
kukistamaan teidät, Minun Ihmiseni. Minä olen nimennyt ne teitä varten, ottakaa käskyvalta niiden yli 
ja sanoutukaa niistä irti ja sitokaa nämä asiat estämästä teitä.”  

”Ymmärrättekö? Vihollinen on suunnittelemassa tätä teitä vastaan, kukistaakseen teidät ja lopulta 
saattamaan vakavaan vaaraan teidän rakkaanne. Varmasti, jos hän onnistuu, paha tulee ottamaan 
tämän maan haltuun.”  

”Sitä on suunniteltu sinua vastaan, Amerikka. Lavastettuja mellakoita ja vihanpurkauksia 
suunnitellaan ja niitä jopa tapahtuu tätä puhuessamme. Kyllä, vihollinen on jääräpäisesti tuhoamassa 
tätä hallintoa, ennen kuin se ottaa viran haltuun.”  

”On olemassa vain yksi tapa, millä tämä tulee tapahtumaan ja se on, että teidän ajatuksenne 
harhautuvat ja te lopetatte rukoilemisen, sydämenne vuodattamisen Minulle, Minun apuun 
itkemisenne, itkemisenne Minulle, teitä pelastamaan. Jos te lopetatte rukoilemisen – te häviätte.”  

”Älkää salliko vihollisen tehdä tätä tunteilun ja ahneuden kautta. Joka vuosi Minä menetän Minun 
Morsiameni näille voimille, kun hän jahtaa ostoskeskuksissa ja internet liikkeissä. Joka vuosi Minun 
täytyy istua yksin odottamassa Minun Morsiantani, kun hän shoppailee ja käärii lahjoja. Joka vuosi.”   



”Tuletteko te hylkäämään Minut nyt myös? Tämä on Minun varoitukseni teille, raskaita 
Pakkomielteen henkiä tullaan vapauttamaan teitä kohtaan, vetämään teitä pois taistelukentältä. Jos 
te lankeatte, kutsukaa Minua välittömästi ja Minä tulen pelastamaan ja ennallistamaan teidät.”  

”Jokaisella ihmisellä on merkitystä tässä taistelussa. Minä haluan vain Minun ’Gideonin 300’ – ne, 
jotka todella uskovat, että Minä voin tehdä sen, mitä Minä olen ryhtynyt tekemään. Ja joka ikinen 
teistä lasketaan. Elämänne, uskonne, perheenne – todella tulevaisuutenne – on teidän rukoilevissa 
käsissänne. Älkää tulko kukistetuiksi oman lihanne voimalla.”  

”Nykyinen hallinto taistelee pitääkseen vallan. Teidän rukouksillanne heidät tullaan panemaan viralta 
ja Minun palvelijani tulee olemaan Voittaja. Mutta sitä ei tulla tekemään ilman teidän rukouksianne ja 
uhrauksianne.”  

”Ja jälleen Minä muistutan teitä, jokainen pieni kärsimys voidaan tarjota Isälle tämän taistelun 
puolesta.   

-Joku vei parkkipaikkanne? Nyt teidän täytyy kävellä eteenpäin? Tarjotkaa se ylös.  

-Joku kohteli teitä töykeästi? Tarjotkaa se ylös.  

-Heräsitte pää kipeänä, menetitte jotakin? Tarjotkaa se ylös.  

Sillä todella, Minä sanon teille, MIKÄÄN EI ole liian pientä tarjottavaksi Minulle. Te olette taistelussa ja 
jokainen ammuttu laukaus merkitsee.”  

”Minä tulen järjestämään olosuhteet, jotka ovat teistä turhauttavia, teidän ei tarvitse mennä 
etsimään niitä.”  

”Muistakaa, mitään ei tapahdu ilman Minun suostumustani. Ei väliä, mitä se on, sillä on arvoa, joskus 
vähän, joskus paljon. Sillä kaikella on merkitystä ja teidän käyttäytymistavallanne on myös merkitystä. 
Oletteko kärsimässä ja marisemassa ja valittamassa? Vai oletteko riemuitsemassa, että uusi luoti on 
kukistanut vihollisen? Sillä varmasti nämä uhraukset ovat kuin ammutut laukaukset, jotka menevät 
suoraan maaliin, kukistaen sen. Uhrausten ohjaaminen maalitauluunsa on Minun osani työstä.”   

”Menkää nyt uskossa, Minun Rakastettu Morsiameni, uskoen, että se, minkä Minä olen sanonut, sen 
Minä tulen tekemään, koska te olette uskollisia rukoilemaan. Älkää salliko vihollisen harhauttaa 
ajatuksianne.”  

”Minä olen kanssanne voimallisella tavalla ja me teemme tämän yhdessä.” 


