438. Trump & Putin – Rukoushälyytys... Salamurhasuunnitelmia & kaappaus!
(English Title - TRUMP & PUTIN Assassination Plots & Kidnapping! – PRAYER ALERT)
05.12.2016 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle
Olkoon Herra kanssamme, rakkaat sydänasukkaat.
Clare aloitti... Vastaanotin juuri luotettavan profetian siitä, että Trumpia ja Putinia vastaan aiotaan
tehdä salamurhayrityksiä. Ja että Putinin nuorin poika, jonka hän on saanut naisystävänsä kanssa,
aiotaan kaapata. Tämän sanan on saanut luotettava naisprofeetta rukouksen aikana ja minä
haluan jakaa sen kanssanne, koska me aiomme todella käydä toimeen ja rukoilla mitä tahansa
tämmöistä vastaan.
Niin kuin tiedätte, Putin ja Trump ovat kummatkin hyvin NWO (New World Order) vastaisia ja ovat
todella, todella astuneet niiden vallanpitäjien varpaille, jotka yrittävät yhdistää kaikki kansat
yhdeksi valtioksi – Yhdeksi maailman uskonnoksi, yhdeksi poliittiseksi järjestelmäksi.
Joka tapauksessa, on olemassa kaksi ihmistä, jotka seisovat suunnitelmien tiellä ja he eivät halua
nähdä niiden toteutuvan. Siis pyydän, pyydän teitä – Rukoilkaa tosissanne presidentiksi valitun
Trumpin ja presidentti Putinin puolesta.
Ja tämä oli se sana, joka minulle annettiin...
Suunnitelmia salamurhata Putin ja Trump ollaan panemassa täytäntöön. Lisäksi on suunnitelmia
kaapata kummankin perheenjäseniä. Läheiset ystävät jätettiin yksin suremaan. Abba sanoo, että
he suunnittelevat kaappaavansa Putinin pojan. Minä näen nuoren lapsen. Ja Trumpin tyttären.
Täytyy myöntää, että en ole katsellut paljoa uutisia tai tiedä paljoakaan heidän perheistään, mutta
tämä tytär – Vanhempi kuin Putinin poika – Näytti hyvin nuorelta. Teiniltä tai ei aivan. Hyvin ihana
tytär.
Me rukoilimme tuhotaksemme heidän suunnitelmansa. Näin välittömästi tämän viestin
annettavan rukoussotureille ja kysyin, että olisiko tämä se, mitä minun pitäisi tehdä. Minulle
sanottiin, ”Kyllä.”
Siis, Carol ja Clare. Annan tämän viestin teille, jotta voitte välittää sen eteenpäin parhaaksi
katsomallanne tavalla. Jos rukoilemme, niin minun ymmärtääkseni tämä ei tule koskaan käymään
toteen. Kuulin, että kaappaus aluksi rusentaisi miehet, mutta Herra hyödyntäisi tapahtumia ja
laskisi ”tiikereitä” vihollisen kimppuun. Nämä suunnitelmat rusentaa Herran valitut tulisivat
kostautumaan. Mutta Hän sanoo, Hänellä on joka tapauksessa suunnitelmia tämän varalle, eikä
tämän kaltainen tragedia ole välttämätöntä Hänen tavoitteidensa saavuttamiseksi.
Se mitä tulee salamurhayrityksiin, niin niiden ei pitäisi olla yllätys. Se mikä Yllätti minut oli, että
vihollinen tähtää kumpiakin miehiä. Kummatkin miehet ovat välttämättömiä. Sellainen pahuus
täytyy voittaa rukouksilla. Pyydän, älkää väsykö, on vielä niin paljon tehtävää.
Herra siunatkoon teitä kaikkia.

