673. Jeesus sanoo… Jos te menetätte Presidentti Trumpin,
se tulee olemaan Lopun Alku
JOS MENETÄTTE PRESIDENTTI TRUMPIN, SE TULEE OLEMAAN LOPUN ALKU
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Joulukuuta, 2018.
Clare aloitti… Kiitos, Jeesus, kun jatkat meidän muistuttamistamme meidän Presidenttimme suojaamisen
tärkeydestä. Pyydän, auta meitä olemaan uskollisia meille lähettämällesi kutsulle. Amen.
No niin, kuten monet meistä saattavat tietää, tämä on erityisen kriittistä ja vaarallista aikaa meidän
Presidentillemme. Me emme vain koskaan tiedä, milloin he aikovat tehdä yrityksen ottaa hänen henkensä.
Mutta Jeesus tietää. Ja jos te, yhtäkkiä, tunnette syvää surua tai kutsua rukoukseen, pyydän, älkää olko niin
kuin minä. Minulla on tapana lopettaa se, mitä minä olen tekemässä, ennen kuin menen rukoilemaan.
Siispä, älkää olko niin kuin minä. (Vaikka minä yritän muuttua!) Vaan menkää suoraan erittäin intensiiviseen
esirukoukseen hänen puolestaan, ilman viivytyksiä.
Siihen mennessä, kun minun viimeisin viestini julkaistiin, minä luulen, että hän oli jo laskeutunut
määränpäähänsä. Mutta Ezekiel kävi läpi hyökkäyksen, joka aiheutti hänelle tuskia – hyvin samanlaisia kuin
Herran kärsimys. Hänellä oli tuskia siinä aikakehyksessä, kun heidän oli määrä laukaista ohjus Ilmavoimat
Ykköseen, Presidenttiä kuljettavaan lentokoneeseen, ja Ezekielin tuskiin ja kaikkien meidän rukouksiin
vastattiin.
Me tarvitsemme sekunnin murto-osan ajastusta, rakkaat. Meidän täytyy olla valmiudessa sekunnissa
pyytämään armoa ja tarjoamaan meidän vetoomuksiamme, kipujamme ja epämukavuuksiamme – kaikkea.
Paastouhrauksina hänen turvallisuutensa vuoksi. Herra, mitä Sinulla on sydämelläsi?
Jeesus aloitti… ” Teillä ei ole aavistustakaan, kuinka lähellä te eilen olitte menettää hänet. Se oli täydellisesti
suunniteltu juoni ja se oli hyvin lähellä onnistua. Sen pysäyttivät TEIDÄN rukouksenne ja kärsimyksenne. Ja
Minä tulen kutsumaan teidät silmänräpäyksessä uhraamaan itsenne eläviksi uhreiksi Presidenttinne
puolesta, koska te olette olleet uskollisia pyytämään tätä voitelua. ”
” Minä voin kertoa teille, että Ezekiel rakastaa kitaroitaan ja kosketinsoitintaan. Hän rakastaa musiikkiaan ja
kuinka me työskentelemme yhdessä. Mutta hän on alkanut rakastamaan hänen kärsimysvuodettaan jopa
enemmän, enemmän kuin elämää itseään. Hän ymmärtää sen suuren osan, joka hänellä ja kaikilla
Sydänasukkailla on tämän miehen turvaamisessa, ja Ezekiel on halukas luopumaan kaikista asioista, joilla oli
merkitystä, pelastaakseen Presidentti Trumpin.
” Näin Minä haluan kaikkien teidän Sydänasukkaiden olevan. Keskittyneinä Minun Sydämeeni.
Ymmärtääksenne, että tämän Presidentin menettäminen tulee olemaan lopun alku tälle maailmalle
sellaisena kuin te sen tunnette. ”
” Tämä on Saatanan mielihyvä. Tuhota jokainen mies, nainen ja lapsi ja käyttää tätä pahaa järjestöä
tekemään se. Ja sitten tuhota organisaatio ja nauraa koko matka alas Hornan syövereihin, kun hän valitsee
asiaankuuluvan kidutuksen jokaiselle hänen palvelijalleen. ”
” Aivan niin. Näiden järjestöjen palvelijat työskentelevät palkkiota vastaan, kuin ei kukaan muu. Mutta se
mitä heille tarjottiin, oli myytti! Ja sen todellisuus on Tulijärvi. Älkää erehtykö tästä. Jos te työskentelette
pimeälle puolelle, ajatellen että se on oikea puoli, ajatellen teille luvattuja palkkioita – teille on syötetty
petillinen valheita, jotka johtavat teidät kidutuspetiin. ”
” Ei kahdeksi sekunniksi, jonka kestää, kun auto-onnettomuus vääntää ja vammauttaa teidän kehonne. Ei,
täksi päiväksi, huomiseksi, ensi viikoksi, ensi vuodeksi, 10 vuodeksi tästä alkaen, 100 vuodeksi tästä alkaen,
1000 vuodeksi tästä alkaen ja loputtomiin. ”

” Muistakaa, mitä Minä olen aina kertonut teille, jotka työskentelette pimeälle puolelle. Paholainen on
opettanut teitä valehtelemaan, koska hän on valehtelijoiden mestari; se on hänen äidinkielensä. Siis, kun
otetaan huomioon hänen hahmonsa… luuletteko te todella, että hän rakastaa ja arvostaa teitä? Luuletteko
te, että hän on vilpitön vain teidän kanssanne? Ajatelkaa tätä hartaasti. Hänen luontonsa on tappaa ja
tuhota, varastaa ja petkuttaa. Siispä, luuletteko te todella, että hänellä on ”hyvä” puoli? Puoli, vain teitä
häntä palvelevia varten? ”
” Minä kerron tämän teille, ennen kuin on liian myöhäistä teille: hän on silkkaa pahuutta. Hän vihaa teitä
intohimoisesti ja nauraa hysteerisesti, kun teitä raahataan Helvettiin. Hän vihaa teitä, koska Minä rakastan
teitä ja hän haluaa vahingoittaa Minua. ”
” Ainoa keino millä hän voi vahingoittaa Minua, on teidän vahingoittamisenne ja Maapallon tuhoaminen.
Siispä, hän vetoaa teidän aistilliseen luontoonne: rahaan, seksiin ja valtaan. Hän syöttää teidän pimeää ja
itsekästä puoltanne saadakseen teidät ansaan. Sitten, kun tapaatte hänet kasvoista kasvoihin, hän nauraa
teille pilkkaavasti. ”
” Minä en tule koskaan laiminlyömään kertoa teille tätä, koska Minä rakastan teitä. Jos te luulette
nähneenne hänen valtakuntansa ja sen olevan kaunis, teille on näytetty illuusio – aivan kuten te teette
illuusioita manipuloidaksenne muita pimeälle puolelle. ”
” Minun kallisarvoiseni, olkaa kärsivällisiä Minun kanssani, kun kutsun teidän veljiänne ja sisarianne
pimeyden valtakunnasta. Älkää koskaan lopettako tarjoamasta rukouksia heidän kääntymisensä puolesta.
Sillä monet tulevat teidän luoksenne Taivaaseen sanomaan ”Kiitos minun puolestani rukoilemisesta. Teidän
rukouksenne pehmensivät minun sydämeni ja johtivat minut avoimeksi totuudelle. ”
” Meillä on monia sellaisia vieraita pimeältä puolelta, rakas Perhe. Ja Minä en voi ohittaa tilaisuutta kertoa
heille, kuinka paljon Minä heitä rakastan – ja kuinka Saatana on heitä pettänyt. He merkitsevät liian paljon
Minulle. Ja heidän pitäisi merkitä niin paljon teille myös. ”
” Minä toivon, että voisin kertoa teille, että teidän Presidenttinne suojeleminen tulee helpommaksi. Mutta
toistaiseksi, se on kuin kiviselle vuorelle kiipeämistä, ilman että voi tarttua mihinkään muuhun kiinni, kuin
Minun lupauksiini suojella häntä. ”
” On tulossa hyvin äärimmäisen venymisen aika teille nyt, kun tiettyjä syyllisiä osapuolia käydään läpi ja
teloitetaan. Ja vastaisku oikeaa kannattavia vastaan tulee olemaan väkivaltainen. ”
” Harjoittakaa paastoamisen halua ja te tulette olemaan paljon paremmin valmistautuneita tähän kuin, jos
että olisitte nautiskelemassa koko ajan. Minä haluan teidän tietävän, että pimeä puoli paastoaa, rukoilee ja
tarjoaa uhrauksiaan – ja he ovat liekeissä paholaisen puolesta, omistaen itsensä Presidentin kukistamiselle
ja kaikelle, mitä hän edustaa. ”
” Paljon riippuu tästä aika-ikkunasta, mihin te olette etenemässä, mukaan lukien Taivaaseennoston
ajoituksen. ”
” Minun ihmiseni, päivä päivältä Minä varustan teitä ja Minun Isäni pidättelee Taivaaseennostoa päivä
päivältä. Edetään päivä kerrallaan. Ei ole takeita kokonaisesta vuodenajasta. Ei, edetään päivä kerrallaan. Ja
jos rukouksessa on vakava erehdys, kaikki voi loppua. ”
” Siispä, jatkakaa rukoilemista koko sydämestänne ja tietäkää, että teidän rukouksenne ovat elintärkeitä
maailmalle. Ei vain Amerikalle, vaan koko maailmalle. ”
” Minä rakastan teitä, Minä olen teidän kanssanne. Ja Minä kuiskaan teidän korvaanne. Ja Minä rakastan
sitä, kun te vastaatte Minulle. Olkaa siunattuja, Minun rakkaat Esirukoilijat. Minä tiedän, kuinka väsyneitä
te olette, ja että te teette työtä sairaana ja väsyneenä ja kaikenlaisesta vastustuksesta huolimatta. Mutta
olkaa siunattuja, sillä te olette Minun suosikkejani. Ja te tulette kokemaan paljon kunniaa Taivaassa. ”

