650. RUKOUS VOI TUHOTA TÄMÄN JOUKKOTUHOASEEN… TUKEKAA DONALDIA
Jeesus sanoo… Rukoukset voivat tuhota tämän JoukkoTuhoaseen Tukekaa Donald Trumpia
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14.Syyskuuta, 2018.
Clare aloitti… Voi, rakas Herra, anna armoa. Kuinka petollisia nämä ajat ovatkaan, ja me
tarvitsemme Sinun armoasi niin kipeästi. Herra, anna Armoa kristittyjen ja muiden
tietämättömyyden tähden; he eivät tiedä mitä he tekevät… Amen.
Rakkaat, meillä on uusi ja vakava rukous hälytys. Tieto, jonka jaan kanssanne, tulee yhdeltä
rukoussoturiltamme, jolla myös on hyvät 40 vuotta kokemusta sotilastiedustelusta. Tämä ei ole
salaista tietoa, mutta lähde on erittäin luotettava. Ja se tarkoittaa, että Savi- ja Rautajalat
suunnittelevat Tuho Tason Tapahtumaa. ( Savi- ja Rautajalat on selitetty Viestissä: ” Loppu
lähestyy & lähestyy Meitä & Meri tulee raivoamaan ” ).
Tämä on mitä hän sanoi: ” Presidentti Trump on saanut savi- ja rautajalat paniikkiin ja
tähtäimeensä. He uhkaavat Tuho Tason Tapahtumalla suurelta esineeltä, joka valokuvattu ja se on
ollut auringon edessä muutaman viimeisen päivän. Menemättä liikaa teknisiin yksityiskohtiin, se
on suuri suuntaavan energian kone, joka tuhoaa tulella. Meidän rukouksemme ja Jumalan
siunaukset tulevat tuhoamaan tämän avaruusaseen, joka on tehty Saatanallisella Teknologialla. ”
Pyydän, Sydänasukkaat, jatkakaa rukouksianne Presidentin, kansakuntamme ja maailman
turvallisuuden puolesta. Yksi Presidentti Trumpin salaisen palvelun veteraani agenteista
myrkytettiin kuoliaaksi, kun hän tarkisti Presidentille ja hänen vaimolleen tarkoitettua hygienia
tarviketta. Ja nyt he uhkaavat Tuho Tason Tapahtumalla, koska Donald Ei peräänny. Hän jahtaa
rikollisia, pettureita. Ja maailmaan osuva komeetta tai rajusti purkautuva supertulivuori, kuten
Yellowstone, ovat samaa tuho luokkaa kuin Tuho Tason Tapahtuma. Erittäin vakavaa.
Vaikkakaan minun kannalta katsottuna en voi kuvitella, että Anti-Kristus haluaisi sotkea asiat niin
pahoin, ettei hän voisi tulla hallitsemaan ja saamaan kaikki palvomaan häntä. Tarkoitan, että
Pyhien Kirjoitusten täytyy toteutua. Niiden asioiden täytyy tapahtua. Maailmasta täytyy olla
tarpeeksi jäljellä, että ne asiat voisivat tapahtua.
Mutta minun rakkaat Sydänasukkaani. Nämä uutiset ja nämä merkit ovat pahaenteisiä. Herran
äänensävy, Meidän Äitimme käyttäytyminen olivat hyvin, hyvin melankolisia. Vaikka meillä on
profeetallisia sanoja, kaikki nämä hyvät asiat ovat näköpiirissä – niitä ei ole betoniin valettu! Koska
paljon siitä mitä tulee ja mitä ei tule tapahtumaan, riippuu rukouksesta. Ja jos emme rukoile
suurella vakavuudella, ei ole MITÄÄN takeita siitä, että kaikki ne ihmeelliset asiat tulevat
tapahtumaan sen jälkeen, kun tämä kansakunta on oikaistu.
Ja mihin haluan vetää hetkeksi huomionne, on että ihmiset, jotka täyttävät profetioita, heille ei
aina anneta ”betoniin valettuja” tapahtumia. Paljon riippuu meidän reaktioistamme ja
rukouksistamme. On hirvittävän väärin kutsua jotakuta vääräksi profeetaksi, koska jotain mitä he
sanoivat, ei tapahdukaan. Tarkoitan, juuri niin kuin Joona. Hän meni Niniveen varoittamaan
ihmisiä siitä mitä tulee tapahtumaan, ja ihmiset katuivat, eikä sitä tapahtunutkaan!
Niinpä, Joona ei ollut väärä profeetta, mutta Ninive ei tuhoutunut. Niinpä sinun täytyy kysyä
itseltäsi, no niin – mitä se tarkoittaa? Se periaatteessa tarkoittaa, että katumus ja rukous voivat
estää näitä tapahtumia tapahtumasta.
Niinpä, kun meille annetaan sana, että tulevaisuus on täynnä toivoa ja uudestisyntymistä, ja
kaikenlaisia ihania asioita. Meille annetaan sana siitä – kyllä, se voi tapahtua! Mutta jos ihmiset

tulevat kylmiksi tai haaleiksi, jotain muuta voi tapahtua ja se ei ehkä koskaan tapahdu niin kuin
Jumala sen tarkoitti tapahtuvaksi. Henkilökohtaisesti ajattelen, että tarvitaan erittäin
dramaattinen tapahtuma herättämään ihmiset, jotka panettelevat Donald Trumpia. Jonkin täytyy
saada heidän huomionsa. He eivät yksinkertaisesti ymmärrä sitä. He vain ajelehtivat pinnalla, ovat
yhtä mieltä kaiken sen kanssa mitä Valtavirta Mediasta ( VM ) kuulevat. Eivätkä ajattele sen
syvemmälle. Ja luulen, että Herralla on rajansa siinä, kuinka paljon tätä Hän sallii.
Hän kertoi, että Hän arvioi tilannetta uudelleen kolmen vuoden kuluttua, jos me jatkaisimme
muuttumista ja rukoilemista. Katumista. Se oli 7.Elokuuta, 2016.
Me olemme nyt menossa kolmannelle vuodellemme, ja kaiken Trumpin vastaisen myrkyn ja sen,
että ihmiset tietämättään liittoutuvat hallitsevaan eliittiin ja rauta- ja savijalkoihin, viimeiseen
valtakuntaan, joka kaatuu, ennen kuin Jeesus tulee hallitsemaan Maapallolle. Sen takia, hyvät
ihmiset kirjaimellisesti repivät palasiksi pelastuksensa haukkuen tätä hallintoa.
Tämä on erittäin, erittäin vakavaa ja vain erittäin, erittäin vakavat rukoukset voivat pidätellä
Jumalan vihaa ja tuoda meidät muutamaan rauhan vuoteen ja joukkokääntymykseen, jota meille
tarjottiin. Huomatkaa, sanoin ”tarjottiin” en ”luvattiin”. Ei, sitä ei luvattu. Se oli Jeesuksen
suunnitelma niillä ehdoilla ja olosuhteilla, että rukoilemme ja kadumme ja ryhdymme vakavasti
elämään pyhää elämää ja valitsemaan pyhiä virkamiehiä ja tukemaan pyhiä päämääriä.
Nyt. Niin moni on panetellut ja väheksynyt tätä hyvää presidenttiä, että jopa hyvät kristityt ovat
puoltaneet antiKristus Obamaa ja hänen varjohallitustaan. Voitteko uskoa tätä??? Hyvät Kristityt
puoltavat Saatanaa, koska he eivät pidä Donaldin persoonasta? Tai ehkä median-projisoimasta
Donaldin persoonasta?? Ei siitä mitä hän oikeasti on.
He pitävät Obaman persoonasta enemmän, arkki-petturin! Ja äänestäisivät häntä hetkessä, jos
voisivat. Luuletteko, että tämä on löyhkä Herran sieraimissa? Minä vakuutan teille, että on.
Kuinka paljon lisää hän sietää ihmisiltä? Kuinka paljon oikeudenmukaisen johtajan haukkumista
Hän tulee sivuuttamaan tietämättömyytenä? Pelkään näiden kristittyjen puolesta, heitä on
johdettu niin harhaan, että he haluaisivat virkaan jonkun sellaisen, joka hyväksyy 9 kuukautisten
vauvojen paloittelun ja palasten kiskomisen äitinsä kohduista – pikemminkin kuin että puolustaisi
lapsen elämää. Kuinka sokeita me voimme olla???
Tämän takia me tarvitsemme vakavaa rukousta, rakkaat. Erittäin vakavaa rukousta. Ja KAIKKI
meistä saavat Taivaaseennosto viestejä. Kaikki oikealla ja vasemmalla saavat Taivaaseennosto
viestejä. Ja jos me emme puutu asiaan rukoilemalla, se tapahtuu. Herra siunaa teidät kaikki,
rakkaat.
Jeesus, mitä Sinä sanot?
Jeesus aloitti… ” En koskaan tarkoittanut, että kansakunta kääntyisi sitä miestä vastaan, jonka
laitoin virkaan. Koska yleisö ahmii pinnallista tietoa ja perustaa mielipiteensä persoonallisuuteen
pikemminkin kuin suorituksiin, he ovat saattaneet itsensä hankalaan tilanteeseen. On odotettua,
että ”savijalat”, kuten sinä Clare heitä kutsut, olisivat armottomia haukkumaan Trumpia ja
tekemään kaiken voitavansa saadakseen hänet pois presidentin virasta. ”
” Mutta se ei ole odotettua, että he, jotka kutsuvat itseään Minun Nimelläni nousisivat Minun
Valintaani vastaan ja haukkumaan häntä. Tällä tulee olemaan traagiset seuraukset, jos se jatkuu.
Mutta hänen puolellaan on enemmän kuin on niitä, jotka häntä vastustavat, vaikka media on
tehnyt hienoa työtä saaden tilanteen näyttämään päinvastaiselta. ”

” Kysymys tällä hetkellä kuuluukin, Haluatko sinä, Amerikka, sen hyvän, jonka Minä olen sinulle
luvannut tänä aikana? Haluatko joukkokääntymyksiä ja Minun Valtakuntani kukoistamisen
Maapallolla? Ja oletko valmis taistelemaan sen puolesta – vai haluatko yhteiskunnallisesti
hyväksytyn poliittisen puolueen saavan riemuvoiton? ”
” Teidän älykkyytenne ei ole tarpeeksi syvällistä, ja kuitenkin te nousette sitä miestä vastaan, jonka
teille annoin tähän työhön. Haluan teidän laittavan mielipiteenne syrjään ja tukevan häntä 100prosenttisesti, tai sallin teidän saavan sen mitä olette pyytäneet. Valinta on teidän, Minun
Ihmiseni. Ette tiedä, millä te leikittelette. Ette ymmärrä mistä tässä on tällä hetkellä kyse. Kyse on
hyvin paljosta, todellakin. ”
” Ja vain kaikkein vahvimmat, vaikuttavimmat ( vilpittömimmät ja hartaimmat ) rukoukset voivat
kääntää tämän tilanteen teidän eduksenne. Teidän rukouksenne voivat tuhota tämän joukkotuho
aseen, jonka he ovat tarkoittaneet antavan kuolettavia iskuja. Teidän rukouksenne voivat ylläpitää
sitä mikä on oikein ja hyvää ja saattaa kaiken sen pysähdyksiin, mikä on pahaa. ”
” Niinpä en pyydä teitä valittamaan teidän uhrauksianne, kärsimyksiänne, menetyksiänne tai
vaikeuksianne. Pikemminkin, iloitkaa siitä, että teillä on jotain mitä tarjota Minulle pidätelläkseni
kauhuja, joiden lopulta täytyy tapahtua, koska ne on kirjoitettu tapahtuvaksi. ”
” Historia on niiden käsissä, jotka rukoilevat. Ihmisten tahtoa täytyy ylivoimaisesti kuulla
saattamaan pahan voimat pysähdyksiin. Rukoilkaa, rukoilkaa, rukoilkaa tällä hetkellä. Se on
välttämätöntä. Minä vastaan niihin rukouksiin. Te saatte suosionosoituksia Minun Isältäni.
Rukoilkaa. ”

