
797. Jeesus varoittaa…  
Me olemme Sodan Kynnyksellä Kiinan kanssa! Minä tarvitsen teitä, nyt! 

VAROITUS JEESUKSELTA. ME OLEMME SODAN KYNNYKSELLÄ KIINAN KANSSA… MINÄ TARVITSEN 
TEITÄ, NYT 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Elokuuta, 2020. 

Jeesus aloitti… ”Vihollinen ei halua ihmisten rukoilevan niin kuin heidän tulisi. Me olemme sodan 
kynnyksellä Kiinan kanssa ja vain esirukoilemisihme voi estää tätä tapahtumasta. Teidän 
presidenttinne on aika raivoissaan siitä, mitä Kiina on tehnyt maailmalle, mutta hän myös ymmärtää, 
että sen takana on muita, jotka haluavat tuhota Amerikan. Minä olen sinun puolellasi, en sinua 
vastaan, Amerikka, Minä haluan sinun toipuvan, mutta vielä tärkeämpää, kuin taloudellinen 
toipuminen, on hengellinen toipuminen.”  

”Pyydän, katsokaa sydämiänne ja nähkää, ovatko ne Minun puolellani vai Minua vastaan. Oletteko 
voittavassa joukkueessa vai taisteletteko sitä vastaan? Oletteko liittyneet pahojen voimien kanssa, 
jotka työskentelevät maatanne vastaan vai oletteko Minun puolellani?”  

”Katuminen on yhä avaintekijä tämän kansakunnan eloonjäämisessä. Se ei ole varallisuuden takaisin 
saaminen, vaan Minun suojelukseni takaisin saaminen ja tätä varten teidän täytyy katua hirmutekoja, 
joita on tapahtunut tässä kansakunnassa ja joita te olette tukeneet.”  

”Koko Hollywoodin elokuvateollisuus on ollut kytköksissä Saatanallisissa rituaali hyväksikäytöissä 
vuosikymmenien ajan ja Saatana on saanut tahtonsa läpi elokuvissa, jotka murentavat moraalin ja 
provosoivat nuoria lapsia väkivaltaan ja seksiin, valmistellen tämän kansakunnan moraalista 
romahdusta.”  

”Dollarit, joita te olette käyttäneet heidän elokuviinsa, ovat verirahoja ja veri on viattomien lasten 
verta, jotka huutavat Minua apuun Maapallolta. Kuinka huolettomia te olette olleet rahojenne kanssa, 
investoiden Saatanalliseen kulttiin, joka on ei-kristityn elokuvateollisuuden takana. Kultit, seksi, 
väkivalta kaikki tulevat suoraan Helvetistä, muuttaakseen planeettanne eläväksi Helvetiksi 
Maapallolla.”  

”Te olette nyt alkamassa nähdä heidän suunnitelmiensa paljastuvan, kun he lietsovat sekasortoa, 
väkivaltaa ja vallankumousta. Kaikki tämä on valmisteltu elokuviin, joita lapsenne ovat katsoneet, niin 
että sopivana aikana nuoret aikuiset liittyisivät pahan hyökkäykseen tätä kansakuntaa vastaan ja he 
olisivat juuri ne, jotka sen tuhoavat.”  

”Presidenttinne voi tehdä vain tietyn määrän. Ilman katumusta ja sydämeen käyvää rukousta 
asiantilan kääntämiseksi varjohallituksen tekemiä pohjatöitä vastaan, on vähän toivoa, mutta 
rukouksen kanssa on suurta toivoa.”  

”Ja täsmälleen tätä Minä halusin osoittaa. Rukoustenne voima on valtava varteenotettava voima. 
Vihollinen tulee valehtelemaan teille ja kertomaan teille, että teidän rukouksenne ovat heikkoja ja 
merkityksettömiä. Mutta Minä sanon, että ne ovat voimakkaita. Siksi Sydänasukkaat ovat osa Minun 
suunnitelmaani kansakuntanne jälleenrakennusta.”  

”On ollut monia profetioita ja varoituksia ydinsodasta ja biologisesta sodankäynnistä, puhumattakaan 
hiljaisesta ja tappavasta voimasta, 5G järjestelmästä, joka on esitelty kansakunnallenne (Amerikalle). 
Se on erittäin vaarallinen ja teidän tulee nousta sitä vastaan. Siihen on liitetty sairaus, erittäin 



hienostuneen teknologian kautta se voi aiheuttaa välittömän kuoleman. Näitä torneja ei tulisi sietää, 
Minun ihmiseni.” 

”Mutta Minä olen tässä kertomassa teille, että teidän rukouksenne ovat pilanneet suunnitelmat 
tuhota yhteiskuntanne. Te olette seisomassa täydellisen kaaoksen, taudin ja tuhon tiellä. Profetiat 
ovat olleet oikeassa - se, mitä ihmiset eivät ymmärrä, on, että Rukous on pysäyttänyt ne.”  

”Ja rukous tulee jatkamaan heidän pysäyttämistään, niin kauan kuin te ette kuuntele valhetta, että 
teidän henkilökohtainen rukouksenne ei tee mitään pysäyttääkseen pahan. Tämän Saatana haluaisi 
teidän uskovan. Hän ei voi ottaa pois rukouksen voimaa, mutta hän voi vaikuttaa haluunne rukoilla. 
Hän voi lannistaa teitä valheryöpyllä, käyttämällä vikojanne perusteena, että rukouksianne ei tulla 
kuulemaan.”  

”Minä työskentelen kanssanne monella eri tasolla. Henkilökohtaisella tasolla Minä työskentelen 
syntienne ja vikojenne kanssa, koska te olette vakavissanne pyhyydessä. Mutta koskaan Minä en sulje 
korviani teidän rukouksiltanne, pikemminkin Minä kuulen ne äänekkäästi ja selvästi, jopa kun teillä on 
korjauksen aika ja ajankohta.”  

”Älkää langetko valheeseen, että koska lankesitte paastossa, rukouksenne ovat arvottomia. Tai koska 
teillä oli paha ajatus, rukouksianne ei tulla kuulemaan. On totta, että Minä kunnioitan Pyhimysten 
rukouksia Maapallolla, kuin myös Taivaassa, mutta Minä myös kuulostelen rikkonaisia ja 
kamppailevia.”  

”Ne, jotka ovat tehneet kaikki ponnistukset elää Evankeliumin mukaan, rakastavat veljeään, ollakseen 
anteliaita antamisessa ja anteeksi antamisessa ja järjestääkseen aikansa Minun ympärilleni, ne sielut 
kuullaan äänekkäästi ja selvästi, sillä he ovat työskennelleet paljon Minun Valtakuntani tulemiseksi.”   

”Mutta Minä en koskaan sulje korviani vilpittömältä ja katuvalta syntiseltä, siispä ei ole yhtään 
tekosyytä kenelläkään teistä lopettaa rukoilemasta ja ponnistelemasta kansakuntanne puolesta. 
MINÄ TARVITSEN RUKOUKSIANNE. MINUN ISÄNI KÄSI LIIKKUU, KOSKA TE RUKOILETTE.  

”Jos te haluatte jatkaa tämän elämän elämistä suhteellisen rauhassa, teidän täytyy rukoilla, koska 
oikeudenmukaisuuden vaakakupit ovat kääntymässä vihollisen eduksi, koska on monia Satanisteja, 
jotka rukoilevat Saatanaa ja elävät häntä varten ja he myös ovat rukoilemassa kuolemaa, tuhoa ja 
surullisuutta… Amerikan tuhoa.”  

”Nouse ylös, Minun Ruumiini ja itke apua. Sinua vastaan tehtyjen profetioiden ei tarvitse täyttyä. Te 
voitte pysäyttää ne nyt, niille sijoilleen. Minä pyydän teitä vain rukoilemaan koko sydämistänne 
Minun Isääni, että Hän myöntää Lisää aikaa, Lisää armonaikaa ja Lisää Armoa.”  

”Kun te vastaanotatte Minut ehtoollisessa, itkekää apuun Minua… ”Herra, anna minulle sydän rukoilla 
vilpittömyydellä ja intohimolla.” Armo on odottamassa teitä, jos te vain pyydätte.” 


