
638. RUKOILE KADOTETTUJEN PUOLESTA, RUKOILE HILLARY CLINTONIN &  

BARACK OBAMAN PUOLESTA 

Jeesus sanoo… Rukoile Kadotettujen puolesta, rukoile Hillaryn, Obaman & muiden puolesta  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21.Heinäkuuta, 2018 

Clare aloitti… Rakastammeko me todella Herraa? Elämmekö me todella Hänen sydämessään? 

Tämä viesti on totisesti testi niille meistä, jotka väitämme asuvamme Hänen Sydämessään. Herra, 

pyydän anna meille armoa omaksua Sinun Sydämesi heitä varten… Amen. 

Kun aloitin jumalanpalvelus menot ja pääsin evankeliumin lukemiseen asti, aloin tuntemaan 

Herran sydämen. Se vei minut takaisinpäin. Kaksi ensimmäistä lukua koskivat Herraa paljastamassa 

vihollisiamme… Punaisen Meren aukeamista ja pahojen tuhoamista. Pahojen hävittämistä. Mutta 

evankeliumi koski aviorikoksesta tavattua naista, josta on kirjoitettu Johanneksen evankeliumissa 

8:1-11. 

Ja tämä Pyhä Kirjoitus vei huomioni ja halusin jakaa sen teidän kanssanne. Olen sen vain tuntenut 

tykyttävän sydämessäni. Se on Hesekielin kirjasta 33:11… ” Sano heille… Näin sanoo Herra Jumala: 

Niin totta kuin elän, en Minä tahdo, että jumalaton kuolee, vaan että hän kääntyy teiltään ja saa 

elää. Kääntykää! Kääntykää pahoilta teiltänne! Miksi te kuolisitte, israelilaiset! ” 

Sitten Jeesus alkoi puhumaan… ” Koska te olette Minun Morsiamiani, en halua, että te näette 

pahantekijät niin kuin maailma heidät näkee. Sen sijaan, Minä haluan teidän näkevän kuinka he 

tulivat Heidän Isänsä tyköä ja heidät annettiin ihmisten käsiin, joilla oli olematon järkeilykyky. 

Ihmisten, jotka näkivät vain oman tapansa parhaana tapana. ” 

” Tiedätkö, että heidät on treenattu ennen vauvaikää, kohdussa? Ja jopa ennen sitä, valmisteluina 

heidän missioitaan varten heidän erittäin organisoituneissa yhteisöissään? Ei ole mikään virhe, 

että Obama ottaa paikkansa historiassa. Se ei ole sattumaa. Pikemminkin, paljon on suunniteltu 

ennen inkarnaatiota etukäteen – heille, jotka paholaiset ovat valinneet täyttämään roolin 

historiassa. ”  

” Monet näistä rooleista on laadittu jo ennen kuin nainen hedelmöittyy ja pyörät lähtevät 

pyörimään sitten jälkeenpäin. Eikä vain se, vaan monet on myös valittu. Kuitenkin ajan prosessissa, 

näkyviin tulee kaikkein pätevin. Ja sitten suunnitelman osaset täyttyvät ja se pyörähtää käyntiin, 

kuten on Obaman tapauksessa, hänen isänsä, Malcom X, oli musta ja karismaattinen, joka on yksi 

pätevyysvaatimuksista. ”  

” Ja niinpä teidän, Minun Morsiameni, ei pidä katsoa syntiä vaan synnintekijää siinä tilassa missä 

hän oli ennen kuin häntä valmisteltiin täyttämään tämä rooli. Teidän täytyy katsoa Hillaryä ihan 

samalla tavalla. He aloittivat puhtaina luotuina Minun Isäni sydämestä. Sitten paha tuli mukaan 

kuvaan ja treenattiin heihin. Vastaamalla tähän treenaukseen, suuri epäoikeudenmukaisuus tuli 

mukaan kuvaan ja vuosien myötä täydellistyi. ” 

” Ahneus, ylpeys ja kunnianhimo suodattuivat heihin ja opettivat että vain yksin heillä oli viisautta 

ja massat olivat kykenemättömiä nousemaan sille älykkyyden tasolle, heille oli helppoa järkeillä, 

että loppu pyhittää keinot. Sellaisesta valheiden linnakkeesta, suuri epäoikeudenmukaisuus virtasi 

kuin joki. Väitteet seurasivat heitä joka kehityksen askelmalla ja pitivät huolen, että heidät 

heitettiin Ylpeyden ja oman yliarvostuksen betoniin. ” 



 ” Vain epätavallisen suoraselkäiset sielut onnistuivat pakenemaan pahan otteesta valmistautua 

hallitsemaan maailmaa muutaman ihmisen mielen mukaan – jotka hekin, tulivat maailmaan 

samalla tavalla. ” 

 ” Niin, mitä Minä siis sanon? Minä katson sielun peruskalliota, sielua ennen korruptoituneiden 

vanhempien ja johtajien korruptiota. Katson millaisia he olisivat voineet olla, jos heitä olisi 

koulutettu aikaisessa elämänvaiheessa tulemaan Minun kaltaisikseni, Minä katson heidän 

epäonnistumisiaan ja elämän käännekohtiaan, jolloin heidät vilpittömästi kutsuttiin 

kyseenalaistamaan heidän eteensä asetetun suunnitelman oikeutuksen. Minä katson, kuinka he 

kamppailivat elämänsä eri tienristeyksissä. Ja Minä annan heille sentään tunnustusta 

kamppailusta, vaikka he heikkouksissaan hävisivätkin sen, pyrkiä oikealle tielle ja hylätä paha tie. ”  

” Anna Minun muotoilla asia näin. Monet heistä eivät tiedä, että se mitä he tekevät, on pahaa. 

Heille on opetettu, että lopputulos pyhittää keinot, ja että on oikein järkeillä näin. Ei pahasti. ” 

 ” Kun he näkevät viattomien kuolevan suunnitelmansa takia, kuten tsunamit, tulivuoret ja muut 

tapahtumat, jotka on manipuloitu Teslan teknologialla, he näkevät ne sivu-uhreina, 

välttämättöminä jotta rauha saadaan maailmaan. He näkevät, että rauha on täysin saavuttamaton, 

elleivät he voi sitä täysin järjestellä. Ja niinpä he väistämättä tulevat siihen lopputulokseen, että 

heidän toimiensa johdosta tulee kuolemaan massoittain tietämättömiä ihmisiä. Ja he pitävät sitä 

myös hyvänä, että Maapallolta raivataan valtava osa ihmisistä pois ja he ovat tietämättömiä 

ymmärtämään sen elämänsuunnitelman, mikä Minulla oli heille. ” 

” Vaatii valtavan käännyttämis operaation paljastamaan heille, kuinka heidät on ohjelmoitu ja 

heitä on petetty. Kuten kaikki nuorukaiset, he työskentelivät ahkerasti saadakseen palkkionsa eikä 

heitä opetettu kyseenalaistamaan vaan suorittamaan ylempää tulevien käskyjen mukaan ja 

tekemään se kavereitaan tehokkaammin. ” 

( Clare ) Ja kun Herra sanoi sen, sain vision Hillarystä. Hän oli valpas ja innokas. Nuori – noin 

kaksissakymmenissä. Hän oli juuri tulossa kokeesta iloinen, toiveikas ilme kasvoilla, hehkuen 

aavistusta. Hän oli niin innokas miellyttämään, innokas saamaan hyvän arvosanan. Hän sanoi… ” 

Onnistuinko? Sainko arvosanan? ” Ja mistä hän kysyi? Ajantasaisesta kokeesta, jonka etiikka oli ” 

lopputulos pyhittää keinot ”, ja myöhemmin monet kuolivat hänen päätöksensä seurauksena. 

( Jeesus ) ” Katsohan, näin heidät koulutetaan, Clare. Ja niin, voisit sanoa, että he eivät erota 

oikeaa vasemmasta. Juuri samoin Niniven kulttuuri kasvatti lapsensa, joista Herra sanoi, ” Ja enkö 

Minä säälisi Niniveä, tuota suurta kaupunkia, jossa on yli 120 000 ihmistä, jotka eivät erota oikeaa 

kättä vasemmasta. ” 

” Kuinka oikeudenmukainen ja armelias Jumala menettelee tällaisen tietämättömyyden kanssa? 

Heidän ei voi antaa juoksennella vapaana ja jatkavan työskentelyä Saatanalle – heidät täytyy 

eristää. Ja siinä prosessissa saattaa heidät tietoisiksi synnistään. Tämä on se mitä pyydän teiltä 

Sydänasukkaat. Jos te todella asutte Minun Sydämessäni, te tiedätte, että Minun Sydämeni haluaa 

näille syntisille armoa, uudistumista ja katumusta. ” 

” En halua heidän kuolevan synneissään. Minä haluan, että he katuvat ja vastaanottavat Minut 

Herranaan ja Minä huolehdin lopusta. ” 

 ” Niinpä, Minä pyydän teitä Minun valittuni, rukoilkaa heidän puolestaan. Rukoilkaa vakaumusta. 

Rukoilkaa kääntymystä. Rukoilkaa täydellistä murtumista ja köyhyyttä, sellaista murtumista, joka 

murtaa synnin perustukset heidän elämässään, ne, joille heidän elämänsä rakentuivat pienestä 

lapsesta lähtien. Rukoilkaa sitä. Rukoilkaa sitä ja te todellakin olette Minulle mieliksi. ” 


