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Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Joulukuun 8. 2022. 

(Clare) Herra siunaa teidät, rakkaat Sydänasukkaat ja antaa teille Hänen rauhansa, mutta myös 

kehottaa teitä olemaan valppaita ja johdonmukaisia rukouksessa. Ezekiel näki unen, että 

Presidentti Trump oli avoimesti palautettu virkaan, mutta tasavallan (presidentiksi), ei yhtiön, 

jonka pahat ihmiset ovat meidän maastamme tehneet (linkki uneen on videon lopussa). Siispä kun 

tulin rukoilemaan, Herra aloitti sanomalla… 

(Jeesus) ”Jatka uskomista, jatka rukoilemista, jatka uskomista, jatka rukoilemista. Sinä et koskaan 

tule olemaan selvillä vesillä, niin kauan kuin paha on tällä Maapallolla, mutta rukouksillasi sinä olet 

sitomassa pahan voimat, niin etteivät ne voi jatkaa maanne valtaamista.” 

”Nyt tulee yleisön kääntämisen tehtävä. Heidät on ehdollistettu uskomaan valheita, aivan kuin 

tehtiin Natsi-Saksassa. Jotkut ihmisistä, vähemmistö, tiesi totuuden, mutta valtaosa Saksan 

kansalaisista ajatteli Hitlerin olevan heidän pelastajansa ja täysin tukivat häntä.” 

”Erottelukykyä puuttuu hengellisen laiskuuden vuoksi. Amerikka on ollut kiireinen hyödykkeiden ja 

vallan kerryttämisessä, pikemmin kuin Minun lähelleni tulemisessa ja erottelukyvyn 

harjoittamisessa. Se tulee tapahtumaan uudelleen ja uudelleen, niin kauan kuin ihmiset etsivät 

lohdukkeitaan ennemmin kuin totuudessa elämisessä ja vain Minun sääntöjeni mukaan 

elämisessä. He tyydyttivät ylellisyytensä ja lohdukkeensa Afrikan ihmisten katkeran orjuuttamisen 

kautta, niinpä jokainen joka vastusti orjuutta, vastusti niitä, jotka olivat äveriäitä ja elivät 

ylellisyydessä. Ahneus ja valta ovat köyhien hyväksikäytön ja hyödyntämisen takana.” 

”Se, mitä Presidentti Trump teki Ezekielin unessa, oli että hän julisti sodan ihmisten hyödyntämistä 

vastaan. Ja muuten, kenelläkään ei ole hajuakaan siitä, kuinka kauheasti Amerikkalaisia ihmisiä on 

käytetty kokeisiin ja heiltä on varastettu tukemaan paholaisnmaisia agendoja ja pahimman 

laatuisia syntejä ihmiskuntaa vastaan. Suurin osa Presidenteistänne on ollut sydämettömiä ja 

välinpitämättömiä siitä, mitä he kutsuvat ’massoiksi’ tai niitä kohtaan, jotka on sulautettu pahaan, 

he kutsuvat heitä ’hyödyttömiksi syöjiksi’. Mikään ei ole loukkaavampaa ihmiselle, Minun 

kuvakseni tehdyille, kuin tulla leimatuiksi sellaisilla nimillä.” 

”Oi, Rakastetut, te olette niin lähellä suunnatonta voittoa, rukoilkaa niin kuin ette koskaan ennen 

ole rukoilleet, että oikeudenmukaisuuden vaakakupit tulevat jatkuvasti olemaan kallellaan alas 

rukoustenne kautta. Kuvitelkaa vaakakuppi kahdelta puolelta ja toinen puoli on lastattu pahoilla 

teoilla, loitsinnalla, synneillä, pimeydellä, vihalla. Kuvitelkaa toisen (vaakakupin) olevan 

tasapainotettu rukouksilla, täynnä valaistumista, hehkuvan ja enemmän kuin tasapainossa, ja 

antakaa rukoustenne olla niin lukuisia, että ne täysin kukistavat pimeyden. Kyllä, antakaa 

rukoustenne painon kukistaa paha, jota on tehty tällä Maapallolla hetkestä hetkeen.” 

”Kyllä, tämä on menestyksen toimintamalli, joka kerran kun te rukoilette, te katatte pahaa. Siispä 

koska maailmassa on niin paljon pahaa, jatkuvaa rukousta tarvitaan. Tämän vuoksi 

Ortodoksimunkit ja muut rukoilevat jatkuvaa rukousta, kuten, ’Herra Jeesus Kristus, Jumalan 

Poika, Pelastaja, anna minulle syntiselle armoa.’ Tai joillekin yksinkertainen ’Jeesus, anna armoa!’ 

Tämän rukouksen sanomisella syvällä sydämessänne on suuri voima kukistaa paha. Mikä tahansa 

muunnos edellisestä rukouksesta on tehokas. ’Herra Jeesus, anna armoa meille syntisille.’ Tehkää 



rukoksesta omanne, mutta rukoilkaa se vilpittömästi sydämestänne. Sellaiset rukoukset lävistävät 

Taivaan ja saavat Isän huomion.” 

”Pitäkää sydämissänne ja mielissänne kuva voitosta tästä ajasta ja suuri elpyminen tulee 

seuraamaan. Pyydän, älkää uupuko loppuun rukoilemisessa, kukin teidän sydämeenkäyvistä 

ilmaisuista liikuttaa Taivasta ja Maata kukistamaan pahan voiman. Kutsukaa myös apuun 

Pyhimykset rukoilemaan kanssanne.” 


