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Jeesuksen & Sisar Claren sanoja, 16. Helmikuuta, 2021. 

( Clare ) Uudistakoon Herra meidät ahkeruudella rukouksessa, niin että me voisimme nostaa ylös 

sydämeenkäyviä itkuja Saatanan tuhon agentteja vastaan, kuulkoon meidät Kaikkivaltias Jumala 

korkeuksissa niin, että Hän puuttuisi asioiden kulkuun ja pelastaisi meidät meidän vihollisiltamme. 

Amen.  

No niin, minun rakas perheeni, minun täytyy jakaa kanssanne se, mitä Herra sanoo meille täällä 

yhteisössä. On useita näkyjä, joita me olemme koonneet palasista yhteen, ymmärtääksemme sen, 

mitä voisi tapahtua pian. Yksi meidän jäsenistämme näki näyn Isä Jumalasta itkemässä, Hänen 

päänsä Hänen käsissään. Hän näki myös Jeesuksen itkevän samalla tavalla. 

Toinen sielu, joka on yhteisömme ytimen jäsen, näki näyn, kun hän oli kävelemässä Herran kanssa 

hiekkarannalla. He nauttivat toinen toistensa seurasta Taivaassa, kun useita pitkiä, valkeita 

ohjuksia lensi ohi, erittäin nopeasti ja matalalla. Herra Jeesus sanoi naiselle… ”Tämä on 

väistämätöntä.” ja hän ymmärsi, että ne olivat ohjuksia, jotka oli laukaistu Amerikkaan, ne kiisivät 

länttä kohti, idästä päin. Tämä on sama kauhukuva, jonka sekä Ezekiel ja minä molemmat olemme 

nähneet Hengessä aikaisemmin. Näytti siltä, kuin ne olisi laukaistu sukellusveneistä Itärannikolta.  

Sattuu olemaan niin, että Iranilla, Venäjällä ja minä uskon, että Kiinalla on yliääni ohjuksia, joita me 

emme ole kyenneet ampumaan alas. Me olemme yrittäneet, mutta teknologiamme ei ole 

tarpeeksi kehittynyttä ampumaan niitä alas. Me olemme puolustuskyvyttömiä näitä vastaan; 

meidän ainoa puolustuksemme on Jumala. Tämä tapahtui Obaman kaudella, kun hän leikkasi 

sotilaallista budjettia, sillä aikaa, kun meidän vihollisemme olivat rakentamassa näitä asioita. 

Minun rakkaat, Herra jatkaa kertomalla meille, että enää Hän ei ole vain matkalla, ei, vaan että 

Hän on ovella jo. Perhe, minä uskon, että jotakin ylettömän suurta on tulossa tapahtumaan 

Amerikassa, ellei Jumala puutu peliin ja minä etsin Herraa, että kuinka välttää se, minkä me 

uskomme olevan tulossa.  

Minä tiedän, että meidän täytyy mennä syvemmälle katumuksessamme, kansallisella tasolla, kuin 

myös valmistella muita sieluja sitä varten, mitä on vielä tapahtumassa. Siitä päätellen, miten 

Jeesus on puhunut minun sydämelleni, minä uskon, että me olemme kauhean sodan partaalla ja 

että ennen kuin pöly laskeutuu, Herra tulee Hänen kirkkoaan varten. 

Minä olen jakanut kanssanne monia kertoja, millaisella sydämen asenteella ja millaista elämää 

teidän pitää elää, että teidät kelpuutetaan otettavaksi. Jeesus tulee hakemaan Morsianta, joka 

muistuttaa Häntä. Morsianta, joka rakastaa ja antaa anteeksi muille, varustaa tarvitsevia ja köyhiä 

ja kertoo totuuden, eikä ole itsekkäästi sekaantunut maailmaan ja sen agendaan. 

Kun menin rukoukseen eilen illalla tuntien kovasti surua kansakuntamme ja maailman puolesta, 

minä rukoilin voimakkaasti ja tämä tuli minulle… MEIDÄN TÄYTYY NOUSTA YLÖS TAISTELEMAAN 

TÄMÄN PUOLESTA! Vaikka meille näytettiin, mitä voisi tapahtua, ei tarkoita, että sen täytyy 

tapahtua. Meillä on mahdollisuus rukoilla, että se ei tapahdu. Ihmiset ovat väsyneitä ja lopen 

uupuneita hyvän tekemisestä ja monet ovat pettyneitä vaaleihin, joiden tulos pian tullaan 

vaihtamaan päinvastaiseksi; toivon, että maaliskuunensimmäisellä viikolla. On olemassa monia 

merkkejä, jotka viittaavat siihen suuntaan.  



Mutta se on vain yksi uhka, toinen on se, mitä on meneillään vihamielisissä kansakunnissa, jotka 

laskelmoivat, milloin on paras aika kukistaa Amerikka. Meidän täytyy rukoilla tätä vastaan. Minun 

henkeni nousi minussa viime yönä ja rukoilin intohimoisesti näiden ohjusten toimintahäiriötä. Ja 

minä uskon, että jos me emme voi estää niiden laukaisua, ehkäpä Jumala tulee kunnioittamaan 

meidän rukouksiamme, niin että ne tulevat toimintahäiriöön ja eivät räjähdä. Rakas Jumala, anna 

armoa. Anna armoa Herra, pyydän, anna armoa.  

On ollut saamattomuuden, lopen uupumisen ja välinpitämättömyyden toimeksianto Hänen 

ihmisiään kohtaan. Nyt ei ole aika sallia sen pysäyttävän meitä rukoilemasta. Syy, miksi tällainen 

toimeksianto on tehty meitä kohtaan, on koska meidän rukouksemme toimivat ja maanalainen 

hallitus (deep state) on kukistumassa, pala palalta. Ja he ovat epätoivoisia, he ovat niin 

epätoivoisia, että he voisivat jopa tuhota tämän maan, mieluummin kuin näkisivät sen kristityn 

johtajan alaisena, kristittynä kansakuntana.   

Mutta Herra lupasi auttaa meitä, kun me olisimme lopen uupuneita, siispä nyt minä itken Häntä 

apuun… ’Herra, me OLEMME lopen uupuneita! Pyydän, uudista meidät.’ Kuten sanoin, 

rukouksemme toimivat, siispä he rukoilevat, että me tulemme uupumaan loppuun hyvää 

tehdessämme, niin että me tulisimme välinpitämättömiksi ja laiskoiksi. Minä olen tuntenut näitä 

tunteita, me kaikki olemme tunteneet niitä Turvapaikassa, siispä me olemme taistelemassa niitä 

vastaan tarkoituksellisemmalla rukouksella, erityisesti kielillä rukoilemisella ja musiikilla, joka soi 

sattumanvaraisessa järjestyksessä. Me olemme myös laittaneet haarniskan päälle.  

Meidän täytyy hengittää Jeesusta sisään ja pyytää, että sydämemme synkronoitaisiin Hänen 

sydämensä kanssa. Rakkaat, rukoilkaamme toimintahäiriötä sota-aseille, joita on suunniteltu meitä 

vastaan. Rukoilkaamme kaikki myös, että ne, jotka ovat vielä unessa, tulevat heräämään. Hän on 

ovella! Herra, minulla ei ole sanoja, vain surua…  

( Jeesus ) ”Kyllä, Clare, Minä tunnen tämän surun hyvin. Se on surua kärsimyksestä, jota tämän 

planeetan asukkaat tulevat käymään läpi. Mutta sinä olet viisas rukoilemaan näitä aseita vastaan, 

ne voidaan pysäyttää, jos jokainen rukoilee syvästi, intohimoisesti sydämestään. Kyllä, Minun Isäni 

vastaa rukoukseen, erityisesti valittujen rukouksiin, koska he eivät pyydä kevytmielisiä asioita. 

Kuitenkin itke Häntä apuun täyttä kurkkua, pysäyttämään aseet, joita teitä vastaan on 

suunniteltu.”  

”Ehkä Hän antaa armoa, jopa ihmisille, jotka eivät ansaitse armoa, sillä monet, jotka kutsuvat 

itseään juutalaisiksi, ovat Saatanan synagogasta. Monet, jotka asuvat New Yorkin kaupungissa, 

kutsuvat itseään juutalaisiksi, mutta eivät usko. He ovat juutalaisia vain kulttuurillisesti, eivät 

uskossaan Jumalaan. Ja se ei tee heitä kelvollisiksi suojeluun.”  

”Ymmärrä, että on monia asioita voitettavana. Minä olen Messias, niiden ihmisten, jotka torjuivat 

Minut ja sen seurauksena Saatana haluaa nähdä heidät kukistettuina ja ilman toivoa, kuitenkaan 

Minä en koskaan tule hylkäämään niitä, jotka itkevät apuun Minua – juutalainen tai ei-juutalainen, 

sillä Minä rakastan heitä, jopa kuten Minun rakkaita lapsiani. Jos he vain kuulostelisivat Minua, 

eivätkä etsisi muita rakastajia ja suojelun lähteitä.”  

”Minun ihmiseni, nyt on aika rukoilla kuin ette koskaan ennen ole rukoilleet, te olette aivan tuhon 

partaalla ja Kiina hinkuu tuhoavansa teidät. Kuitenkin Minä tulen nousemaan ylös teidän 

puolestanne, jos te käännytte Minun puoleeni täysin sydämin.” 


