
670. Jeesus sanoo… Teidän täytyy rukoilla tai Presidenttinne on kuollut Mies. 

Oletteko Minun kanssani, Minun Ihmiseni?  

VAROITUS JEESUKSELTA… PRESIDENTTI TRUMP ON KUOLLUT MIES ILMAN TEIDÄN RUKOUKSIANNE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Joulukuuta, 2018. 

Jeesus aloitti… ” Mitä sinä kuulet, mitä sinä näet, kaikki mitä sinä ja Ezekiel ja muut tunnette, on vain 

hiukkanen siitä maailman tilan vastenmielisyydestä. Kuinka Minä rakastankaan maailmaa! Mutta kuinka 

Minua inhottaa se, mihin suuntaan Saatana etenee, Sillä aikana kun Minun Ihmiseni ovat ulkona 

lahjaostoksilla ja iloitsevat, ilman ajatustakaan siitä, mitä Minä haluan heidän olevan tekemässä. Ja nyt on 

jotakin kauheaa tulossa heille heidän tottelemattomuudestaan. ” 

” Lapset, vihollinen on odottanut tätä aikaa, kun te ette ole kaupungin muureilla niitä vartioimassa 

sisältäpäin. Te olette hyvin lähellä, niin hyvin lähellä menettämässä kaiken. ”  

” Minä olen pyytänyt. Minä olen kerjännyt. Minä olen vedonnut, että te jatkatte rukoilemistanne teidän 

Presidenttinne puolesta suurella aikomuksella, ollen vastuussa hänen hyvinvoinnistaan. Mutta, kun minä 

katson Minun Kristittyjä ihmisiäni ja mitä he ovat tekemässä, Minä näen, että he eivät ole polvillaan. Heidän 

talonsa ovat kirkkaina valoista ja koristeluista, mutta se kirkkaus Hengellisessä maailmassa ei ole valoa – 

vaan tiheää pimeyttä. Se tuikkii ja loistaa ulkonaisesti, mutta sisällä on pimeää – jonka ydin on kuolema, 

materialismi ja Jumalattomuus. ”  

” Vihollinen tiesi, että teidän huomionne siirtyy muualle, siispä hän odotti edetäkseen kaikkein 

tuhoavimmissa suunnitelmissaan. Silloin ei hyökätä, kun muureja vartioidaan. Silloin hyökätään, kun he 

ovat koristelemassa muureja, iloitsemassa, juopumassa maailman tavaroista. Nyt hän tulee kutsumaan 

joukkonsa etenemään kaikkein tuhoavimmassa hyökkäyksessä, mitä Amerikan historiankirjoihin tulee 

jäämään. ” 

” TÄMÄN EI TARVITSE TAPAHTUA! Se, mitä Minä pyydän teitä tällä hetkellä tekemään, on katumaan! 

Lopettakaa shoppailu ja kuluttaminen ja menkää polvillenne! Paastotkaa ja rukoilkaa ja asettukaa pimeyden 

aaltoa vastaan, ennen kuin on liian myöhäistä. Kyllä, ON melkein liian myöhäistä. Mutta, jos otatte 

huomioon tämän viestin ja levitätte tätä, laitatte sydämenne rukoukseen, se tulee loppumaan. ” 

” Tämä on teidän viimeinen mahdollisuutenne. Jos te ette toimi tämän mukaan nyt, ei ole muuta tehtävissä 

kuin odottaa tuhon iskevän. Mutta se on totta. Jos te ette rukoile, Minä tulen pitämään tottelemattomia 

vastuullisina tästä. Koska se ei ollut Minun aikani, ja minä halusin teidän pidättelevän tätä pahan aaltoa, 

joka jyrisee jopa nyt jalkojenne alla. ” 

( Clare ) Ja tiedättekö, se oli outoa, kun Hän sanoi sen. Minä kuulin marssimista, kuin tuhansia SUURIA 

sotilaita marssimassa. Rotevia, karvaisia sotilaita – ei sellaisia sotilaita kuin meillä on armeijassa. Kuin 

jättiläisiä. Kuin 10 jalan pituisia jättiläisiä. (Jalka=0,30 metriä). Ja maaperä allani jyrisi tämän hirviö joukon 

äänestä Maapallon syövereistä. ” 

( Jeesus ) ” Kyllä, Helvetin käskyläiset, pimeyden sotilaat, jotka ovat syvällä Maapallon sisässä piilossa, ovat 

läähättämässä tullakseen vapautetuiksi kansakuntien kimppuun. Ne himoitsevat teidän vertanne ja 

jalostavat raivoa. ”  

” Clare, rakkain, kaikki nämä ovat vain kuiskauksia verrattuna siihen, mikä on todellista ja on pian tulossa. ” 

 ” Minun Rakkaani, teillä ei ole aavistustakaan siitä kivusta, mitä Minä kärsin, koska ihmiset jättävät Minut 

huomiotta Minun hyvin todellisessa Kärsimyksessäni, jälleen kerran. Sillä se mitä on vielä tulossa… Se on 

tuhoavaa. Minä koen hyvin todellisia kipuja, ja hyvin harva lohduttaa Minua, Minun Morsiameni. ” 

 ” Minä kaipaan, että te kaikki huomioitte sen tuskan, jota minä käyn läpi juuri tällä hetkellä, sen vaaran 

takia, missä niin monet sielut ovat. Pyydän, lohduttakaa Minua. Rakastan, kun pyyhitte Minun 

kulmakarvojani hellillä hyväilyillänne. Minä rakastan sitä, kun te koskette Minun poskeeni ja kerrotte, 



kuinka pahoillanne te olette synneistänne ja maailman synneistä. Minä kaipaan tätä huomiota enemmän 

kuin kukaan teistä tietää. ”  

” Pahuus lisääntyy eksponentiaalisesti (siis nopeasti, kuin räjähdys). Ja kyllä, Maapallo jatkaa järisemistään 

enemmän ja enemmän, kun Nibiru lähestyy. ”  

” Voi, herätkää, Minun ihmiseni, ja rukoilkaa! Taivaankappaleet voivat kiertää retrogradisesti 

(=takautuvasti) ja niitä voidaan viivyttää – tämän Minä tulen tekemään mielelläni, kun te rukoilette ja 

paastoatte. Tarjotkaa Minulle kaikki, mitä teillä on. Antakaa Minulle syviä katumuksen huokauksia 

puutteistanne ja jäätyneistä sydämistänne, niin monien Minun ihmisteni, joiden kiinnostuksen ja huolen 

kohteet eivät ulotu heidän porrasaskelmiaan pidemmälle. ” 

” Kyllä, terrorismi on kammottavaa. Mutta mikä on vielä tuhoavampaa, on Minun Valittujeni kylmät 

sydämet. ”  

( Clare ) Voi, Herra, anna minulle anteeksi. Minun sydämeni on niin pieni, minun mieleni niin kapea, ja 

minun periksiantamattomuuteni niin lyhyttä. 

 ( Jeesus ) ” Minä kerron sinulle pienen salaisuuden sinusta itsestäsi. ” 

 ( Clare ) Mikä se on, Herra? 

 ( Jeesus ) ” Sinä olet väsymyksen tuolla puolen. Sinä olet kerta kaikkiaan lopen uupunut, ja joka päivä, kun 

sinä heräät ja huudat Minua apuun, Minä tulen ja nostan sinut ylös – ja Minä en laske sinua alas. Minä 

kannan sinua koko päivän. Sinä teet hyvin vähän, Clare, vaan isännöit Minua. Se, mitä saadaan aikaan, on 

Minun tekoja; sinä olet vain Minun käteni, Minun jalkani, Minun suuni. Sinun ponnistelusi ovat kilpikonnan 

askelia erämaassa; Minun ovat keitaan viileät vedet. Kävele, Minun pikkuinen. Pian Minä pyyhkäisen sinut 

Minun käsivarsilleni ikuisuuteen. Mutta toistaiseksi, sinun täytyy kävellä eteenpäin ja tiedä, että Minä 

piirrän oikein hyvin rikkinäisillä kynillä. ” 

” Kaikki te Sydänasukkaat, olette Minun mestariteoksiani. Te olette tulleet minun tyköni, laittaen sivuun 

kaiken mitä teillä on. Minä, puolestani, olen poiminut sen ylös ja tehnyt siitä jotakin kaunista kestämään 

ikuisuuden halki. Minä tiedän, että te olette uupuneet niihin pikkuisiin kilpikonnan askeliin. Mutta voi, 

kuinka suuri on hedelmänne teidän uudistetuista ponnisteluistanne joka aamu, kun te tunnette, että te 

haluatte mennä takaisin sänkyyn viikoksi, kuitenkin te pysyttelette ylhäällä ja kutsutte Minua voimistamaan 

ja virvoittamaan teitä. ”  

” Mutta nyt minä haluan tuoda tämän kaiken yhteen ja kertoa teille. TEIDÄN TÄYTYY RUKOILLA – tai teidän 

Presidenttinne on kuollut mies. Teidän täytyy rukoilla, koska mitä on suunniteltu, on suuremmassa 

mittakaavassa, kuin voitte edes kuvitella. Minä kerron teille tämän verran. Tämä kauhistuttava tapahtuma, 

sellainen, jota suunnitellaan, on haavoittuva useassa kohtaa. Sen täytyy kulkea jokaisen kohdan läpi 

onnistuakseen. Teidän rukouksenne ovat kykeneviä pysäyttämään tarpeeksi näitä kohtia, että se 

yksinkertaisesti epäonnistuu, niin kuin kaikki muutkin. ” 

” Mutta koska te ette usko sitä, koska te pidätte parempana juhlia, mieluummin kuin kärsiä ja rukoilla… Sen 

takia, Saatana saattaa onnistua tällä kertaa. Se on TÄYSIN teistä kiinni, Sydänasukkaat. Te olette 

pysäyttäneet näitä tapauksia monta kertaa. Mutta tämä tapahtuma on paljon isompi ja vaatii paljon 

enemmän rukousta. Oletteko te Minun kanssani? Oletteko Minun puolellani? Tuletteko te tottelemaan 

Minua? Teidän kohtalonne on teidän rukoilevissa käsissänne. ”  

” Minä lasken teidän varaan, että te muutatte keskittymisenne asioittenne keskipisteestä ja auraatte 

rukoilemaan estääksenne tätä tapahtumasta. Yhtään rikollista, jotka hän tuo oikeuteen, ei tulla 

tuomitsemaan, jos te ette rukoile. He tulevat kaikki pääsemään pakoon ja jatkamaan inhottavia 

käytäntöjään, varastaen ja käyttäen lapsia ja ojentaen tämän kansakunnan hänen vihollisilleen. Se on 

teidän käsissänne. Oletteko Minun kanssani, Minun Ihmiseni? ” 


