674. Jeesus selittää Toista Salamurhayritystä Presidentti Trumpia kohtaan &
Kristittyjen Joukkomurhaa
TOINEN SALMURHAYRITYS PRESIDENTTI TRUMPIA VASTAAN & KRISTITTYJEN JOUKKOMURHA
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Tammikuuta, 2019.
Clare aloitti… Kiitos sinulle, Herra, kun annat meille toivoa, että me itse asiassa voimme päästä yli
tästä hirviöstä. Pyydän, auta meitä rukoilemaan täydellisellä uskolla ja luottamuksella, että Sinä
todellakin olet vastaamassa meidän rukouksiimme.
No niin, Rakkaat – varustautukaamme. Meillä on edessämme suunnattoman kokoinen
kohtaaminen. Se, mitä minä haluan kertoa teille, mistä minä olen kuullut, että on laaja
vihollissotilaiden joukko suuntaamassa meidän rajojamme kohti, etelästä käsin. HYVIN iso joukko.
Ja Herra on pyytänyt minua pitämään teidät vauhdissa mukana ja kertomaan teille, mitä on
meneillään. Herra ottaa kaiken kärsimyksen, mitä Hän meistä pystyy saamaan, suojellakseen
Presidenttiä. Periaatteessa, Hän sanoi, että Presidenttiämme vastaan tulisi olemaan
salamurhayritys melkein joka päivä.
Minulla oli uni, jossa kiinalaiset olivat miehittämässä Amerikkaa. Ja uskon, että Yhdysvaltojen
eteläosissa. Kiinalaiset olivat laskeutuneet ja tappaneet kaikki meidän sotilaamme ja olivat
ottamassa haltuun suurkaupunkia. Oli ilmiselvää, että kaikki me, joilla oli kodit, tultaisiin
tuomitsemaan kuolemaan tai joutuisivat muuttamaan muualle. Kukaan ei odottanut tätä, se oli
täydellinen sokki. Minulla on ollut monia unia Venäjän, Korean ja Kiinan miehityksestä
maassamme. Heillä omistavat jo monia meidän Kansallis Monumenttejamme, ainakin olen kuullut
niin. Ja sitten ovat ne korkeat, aidatut alueet, eristetty YK:n kylteillä, lähellä kansallispuistoja, jotka
ovat nyt rajoitettu turisteille.
Ja joka päivä tuo uuden salamurhayrityksen…
” Presidentti Trump kiidätettiin maanalaiseen bunkkeriin keskiviikkoyönä (Tammikuun 2/3, 2019),
kun Valkoista Taloa vartioineisiin merijalkaväen sotilaisiin oli soluttautunut savijalkoja ja
laukaustenvaihto alkoi, kun hän oli menossa hissillä alas bunkkeriin. Salainen Palvelu ampui ja
tappoi yhden merijalkaväen sotilaan. Kaikki loput pidätettiin kuulusteluja varten. Näyttää siltä,
että venäläiset antoivat meidän väelle salaista tietoa siitä, että meidän omat, Presidenttiä
vartioivat merijalkaväen sotilaat yrittäisivät ottaa Presidentin hengen Valkoisessa Talossa. Pyydän,
rukoilkaa presidentti Trumpin turvallisuuden puolesta. ”
Ennen kuin minä sain vahvistuksen tälle meidän omalta armeijan lähteeltämme, Herra kertoi
Ezekielille, että se oli totta.
Minä luulen, että kukaan meistä ei tiedä sitä suurta vaaratilannetta, jonka partaalla me olemme
juuri nyt. Ja tieto, jota sain viime tunteina, vahvistaa sen. Muuta ei tarvitse tapahtua, kuin että
Trump poistetaan. Venäjä ei haaskaa aikaa siirtymällä Amerikkaan, eivät myöskään Kiina tai
Pohjois-Korealaiset. Ja siitä seuraa, että me tulemme olemaan kaaoksessa, roisto hallitus
itsepäisesti tuhoamassa menneen ajan vapautemme.
Minä vaistoan, että meitä ympäröivät vihollisalukset jopa nyt. Ja tietenkin, kaikenlaisia asioita
maamme sisällä, joita peitellään. Tarvikkeita, varusteita ja ihmisiä, jotka itse asiassa ovat
vihamielisiä. Heidän koneistonsa – sitä aikaa varten, jolloin sota puhkeaa, he ovat asemissaan.
Kuin myös terroristiryhmät, jotka ovat vain odottamassa merkkiä lähteä liikkeelle.

Minä en vain ole varma, että meillä on paljon aikaa Taivaaseennostoon. Ja mitä Jeesus sanoo?
Periaatteessa, meillä on alivoima Satanisteihin nähden rukoilemisessa, paastossa ja uhrauksessa.
Ei ole takeita yhdestä vuodesta – puhumattakaan kahdesta tai kolmesta lisävuodesta. Herra, me
janoamme Sinun sanojasi…
Jeesus aloitti… ” Minä olen juuri kertonut sinulle, Clare, että Minä olen laittanut Minun sanani
sinun suuhusi, ja yritys ottaa hänen elämänsä, oli todellinen. Ja te voitte odottaa, että niitä tulee
olemaan lisää, melkein päivittäin. Tilanne on niin epätoivoinen. ”
” Minun Rakas Clare, Minä tiedän kuinka sekasortoista ja hämmentävää nämä ajat ovat olleet
sinulle. Kuitenkin, Presidenttinne turvallisuus on listan kärjessä, ja lähellä perässä tulee
lapsikauppa. ”
” Kolmatta maailmansotaa pidätellään hiuksen leveydellä ja minä tarvitsen kaikkien teidän
rukouksianne ja kärsimyksiänne kuin ei koskaan ennen. ”
” Tämä ei ollut iloinen joulu, ei niin kuin viime vuonna. Se ei voinut olla, koska kukaan
vastuullisessa asemassa oleva ei voinut istua alas. Kaikki pidättelivät aktiivisesti holokaustia, joka
seuraa varmasti, kun pimeät toimijat saavat sisäänpääsyn. ”
” Keskiviikkoilta oli TÄPÄRÄ TILANNE ja kaikki yritykset Presidentin hengen ottamiseksi ovat tulossa
yhä julkeammiksi ja julkeammiksi. He yrittävät asioita, jotka tyrmistyttäisivät mielenne ajatella sitä.
”
” Sanokaamme vain, että suojelun määrä ja suojelun asteet ovat valtavia – koska yritykset ovat
valtavia. Niin paljon riippuu rikossyytteistä ja vallan pois ottamiselta heiltä, jotka ovat
kukistamassa kansakuntaanne.”
” Satanistit ovat verilöylyn ja kristittyjen joukkomurhan iloisessa odotuksessa, koska kristityt ovat
niin kauan rajoittaneet heidän toimintaansa rukouksen avulla. Mutta eipäs hätäillä, Pimeät
Voimat. Minä yhä olen tämän maan Herra ja Minä palkitsen Minun rukoilevat ihmiseni. ”
” Tämä tarkoittaa, Clare, että on toivoa. Minä näen, että se ei saavuta sinua, ja Minä tiedän ne
ylivoimaiset koettelemukset, joita käyt läpi juuri nyt. Mutta Minä en tule pettämään sinua. ”
” Kyllä, tämä viesti on tärkeä. Kokoa ihmisesi rukoukseen ja sinnittelyyn. Tiedä, että taisto on
ankara, kamppailuita tulee ja menee. Mutta on uskollisten jäännös, joka seisoo kuilun päällä
epävarmoja varten. Ja Minä palkitsen ne, jotka ovat uskollisia Minulle, riskeistä välittämättä. Minä
tiedän, että sydäntäsi särkee, mutta Minä lupaan sinulle, kaikki kääntyy parhain päin. ”
” Luota Minuun, Minun timanttini. Kuuntele Minun sydämeni kuiskauksia sinun sydämessäsi. Seiso
vahvana ja luota. Sinä tulet näkemään Herran kunnian. Älä vaivu epätoivoon. Pyydän, luota
Minuun. Toiminnassa on niin monia vaikutuksia, että et silti ymmärrä. ”
( Clare ) Herra siunaa teitä ja suojelee teitä. Seisokaamme yhdessä Presidenttimme puolesta…
Amen.

