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SEURAAVAT 2 VIIKKOA OVAT SUPER-KRIITTISIÄ PRESIDENTTI TRUMPILLE & AMERIKALLE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Tammikuuta, 2019. 

Jeesus aloitti… ” Nyt on tehdyt suunnitelmat raivata tieltä Presidentti Trump, ovat rajumpia kuin 

mikään, mitä hän on kohdannut hallintoajallaan. ”  

” Älä kerro Minulle tästä profeetasta tai tuosta profeetasta, joka puhui hänen toisesta kaudestaan. 

Ne profetiat annettiin rukoilevan Amerikan perusteella. Amerikka, joka putoaa polvilleen ja huutaa 

avuksi Minua oikeudenmukaisuuden takia. Kun itsetyytyväisyys asettuu ja ihmiset jättävät vakavan 

rukoilun, koska he ajattelevat, että kaikki on turvattu – se on merkki, että kuolinkellot tulevat 

soimaan Amerikalle. ” 

( Clare ) Anna minulle anteeksi, Herra, mutta minä luulin, että ympäri kansakuntaa oli valtavia 

rukoilukokouksia ja liikkeitä hänen turvaamisekseen?  

( Jeesus ) Se mitä tarvitaan, on Niniveläisten rukous, ja te ette ole lähelläkään sitä. ” 

( Clare ) Mutta minä luulin, että me saimme toiset kaksi vuotta Isältä? 

( Jeesus ) ” Kaksi vuotta murskaavaa tappiota ja sopivimman eloonjäämistä? Vai kaksi vuotta 

kunniakasta eteenpäinmenoa? Clare, sinä tulet ravistelemaan joitakin ihmisiä tällä viestillä. Mutta 

Minä kerron totuuden sinulle. Ellei sitä täysin omaksuta ja laiteta käytäntöön, Donaldille on hyvin 

vähän toivoa. Hän on tarpeellista suojelua vailla vihollisen seuraavan liikkeen aikana. Hän on aivan 

avoin, ja vain valtava liike  rukouksen uurastuksessa voi pelastaa kansakuntanne. ” 

” Miksi sinä luulet, että Minä olen soittanut sinulle ”In the Storm”-kappaletta (=Myrskyssä)? ” 

( Clare ) Niille teistä, jotka ette tiedä, laulu ”In the Storm” kertoo hyökkäyksestä amerikkalaiseen 

suurkaupunkiin ja kolmannesta maailmansodasta, linkki kappaleeseen on videon yläosassa. 

” Joka aamu, joskus kaksi tai kolme kertaa, Minä olen yrittänyt saada sinun huomiosi. Miksi luulet, 

että olet ollut luonani hääpuvussa, tanssien? Me olemme niin hyvin lähellä. Ja jos asiat jatkuvat 

sillä tavalla kuin tähän asti, ei ole toivoa takaisinpäin kääntymisestä. ”  

” Oletko koskaan ihmetellyt, miksi Minä kerron joillekin profeetoille kunniakkaista suunnitelmista, 

mitä Minulla on tälle kansakunnalle. Ja toiset, kuten sinä on kutsuttu juoksuhautoihin 

taistelemaan? ”  

( Clare ) Kyllä, Jeesus. Kaiken aikaa minä ihmettelen. Mutta sitten minä muistan, että Sinä olet 

kertonut minulle, että jokaisella ryhmällä on erilainen kutsumus, ja Sinä olet riippuvainen 

uskollisten ahkerista rukouksista, täyttääksesi hyvät profetiat. ”  

( Jeesus ) ” Minä heijastan sitä, mikä on mahdollista, jos ahkeruutta pidetään yllä. Mutta jos 

ihmiset houkutellaan ylös juoksuhaudoistaan siviiliasioihin ja jättämään asemansa avoimiksi 

viholliselle, Minun sanani eivät voi täyttyä. Jos Ninive ei olisi katunut, se olisi tuhoutunut, kuten se 

myöhemmin tuhoutuikin. ”  

 

 



Se, mitä tarvitaan, on merkittävä katuminen ja Minun luokseni kääntyminen, ja lemmikkieläin 

projektit ja unelmat toisella sijalla vakavan esirukoilun jälkeen. Sellaisen, joka tyhjentää kokonaan. 

Minä en kutsu tähän loputtomiin, mutta Minä kutsun siihen NYT. Jos te kaikki otatte tämän 

sydämeen ja käyttäydytte tottelevaisesti, tulee aika, jolloin vuorot vaihtuvat. Mutta juuri nyt, te 

olette vakavan vaaran keskellä. ”  

” Sinun pianosi, sinun laulusi, sinun viestisi ovat kaikki ajan hukkaa, ellet ensin ole mennyt 

huomattavasti uurastamaan rukoilemisessa. Niin vakavaa tämä on. Älä tuhlaa aikaa tekemällä 

Minua varten mitään, jos et ole hakannut Taivaan portteja kyynelillä, paastoamisella ja 

vetoomuksilla kansakuntasi puolesta. ” 

( Clare ) Herra, jotkut meistä eivät voi paastota.  

( Jeesus ) ” Minä tiedän sen ja Minä olen puhunut kaikkien omalletunnolle tehdä, mikä parhaiten 

sopii heille. Yleisenä sääntönä, makeaa ja miellyttävää ruokaa tulisi välttää ja uhrata se. Mutta 

teille on parempi, jos ette tee sitä ilmeiseksi muille. Pysykää nöyrinä ja salatkaa se, ellette ole 

kokonaan itsekieltäymyksessä. ”  

” Tunti, jonka vietät videopeliä pelaten, se ei ole hyväksi sinulle, sinun pitäisi luopua siitä ja leikata 

ruoho vanhahkon henkilön pihalta. Luovu gurmee ruuasta ja syö yksinkertaista ruokaa. Esimerkiksi 

vaihda pitsa yksinkertaiseen liha-perunaruokaan tai muroihin. Kvinoa on erittäin hyvä paasto 

sinulle, Clare. ”  

” Pidättäydy lihasta perjantaisin ja keskiviikkoisin. Keskiviikko vastaa Minun elämäni 

avaintapahtumia, jotka tasoittivat tietä Minun pidättämiselleni torstaina. Mutta perjantai on 

riittävä. ” 

” Kertokaa Minulle, Minun ihmiseni, mistä te olette valmiit luopumaan pelastaaksenne 

kansakuntanne? ”  

” Muistakaa, tämä on kriittistä ajoituksen kanssa. Minä en pyydä tätä teiltä joka päivä, ellette te 

halua tarjota Minulle sitä. Ja ei ole mitään, mitä Minä en palauta teille sydämiinne tuhatkertaisesti, 

Minun suuren rakkauteni teille järkevällä tavalla. ”  

” Clare, voitko juoda kahvisi ilman kanelia aamuisin? ”  

( Clare ) Pieniä asioita?  

( Jeesus ) ” Kyllä, hyvin pieniä asioita, jotka lasketaan paljoksi. Älkää paastotko niin kovasti, että 

olette liian heikkoja rukoilemaan. Älkää paastotko, jos olette sairaita tai raskaana tai olette olleet 

leikkauksessa. Mutta te voitte kieltää itseltänne herkku ruuat. ”  

” Älkää kieltäkö itseltänne kehon tarvitsemaa vettä. Liha on hyvä uhraus, paitsi jos se tekee teidät 

niin heikoiksi, että te ette voi rukoilla. Uhratkaa meille jokainen pieni ärsytys, viivästys, vastustus, 

onnettomuus, koettelemus, epämukavuus. Uhratkaa nämä nöyryyden ja kiitollisuuden hengessä, 

että teillä on jotakin uhrattavaa. ”  

” Älkää kuuluttako, että te paastoatte. Älkää yrittäkö ankaria paastoja, mikä tulee Ylpeydestä. Kun 

saa suurta mielihyvää paastoamisesta, kun muut eivät paastoa; nähdä itsensä hengellisenä 

ihmisenä, koska te paastoatte ja he eivät, on hyvin haitallista teidän sielullenne. Te avaatte oven 

Ylpeydelle ja vihollisen invaasiolle, mikä tulee maksamaan teille paljon – kuin myös tekee 

uhrauksenne hyödyttömäksi. ” 

” Yrittäkää parhaanne toisten eteen. Kieltäkää itsenne ja tehkää muille. ”   



 ” Minä pyydän tätä teiltä juuri nyt, tänä aikana. Tämä ei kestä kauan. Mutta se tulee olemaan 

hyvin vaikea kaksi viikkoinen. Te ette aina saa pääsyä, tai tiedä, mitä on tekeillä. Se on toinen 

kärsimys. Vain tietäkää, että mikään teidän lahjanne ei putoa maahan, ensin tuottamatta runsasta 

satoa. ”  

” Pyydän, omaksukaa tämä rukous, paastoaminen ja itsenne kieltäminen, aivan kuin yrittäisitte 

estää Minun ristiinnaulitsemisen. Koska Minä kerron teille,että todella, kipu, jota Minä kärsin, jos 

me häviämme tämän taistelun, tulee olemaan kuin Minun ristiinnaulitsemiseni jälleen kerran. ”   

” Tuletteko seisomaan… Minun kanssani? Tuletteko kieltämään itseltänne… Minun takiani? 

Muistakaa, tämä ei jatku ikuisesti. Mutta kaksi seuraavaa viikkoa ovat kriittisiä. ”   

” Minä pyytäisin teitä myös rukoilemaan Pyhää Armorukousta ja Rosary-rukousta, jos mahdollista. 

Minä en koskaan pakota mitään kenellekään. Mutta Minun äitini hellä sydän on meidän kaikkien 

kanssamme tässä hyökkäyksessä teidän valtionjohtoanne vastaan. Jos te ette ole halukkaita, 

pyydän rukoilkaa… ”Herra, minä olen halukas tulemaan halukkaaksi.” Ja Minä tulen tekemään 

teidän uhrauksenne suloisemmiksi, kuin mitä koskaan olisitte pystyneet edes kuvittelemaan. ”  

” Vedotkaa Vereen ja hänen henkilökuntansa suojeluun, että ketään petturia ei päästettäisi 

häneen käsiksi. Rukoilkaa yliluonnollista herkkyyttä heille kaikille. Rukoilkaa Pslami 91:ä heidän 

suojakseen. Ja luottakaa, että yksikään Minun sanani ei tule palaamaan tyhjänä luokseni, vaan se 

tulee saattamaan loppuun sen, mitä tarkoitusta varten Minä sen olen lähettänyt. Jos tarpeeksi 

teistä tekee nämä asiat, omaksuen ne koko sydämestänne, Me tulemme saamaan voiton. ” 


