
632. RUKOUSHÄLYTYS JEESUKSELTA.  

Maanalainen Hallitus yrittää kiristää Presidentti Trumpia kätketyillä Ydinaseilla 

PYYDÄN, RUKOILKAA. MAANALAINEN HALLITUS KIRISTÄÄ PRESIDENTTI TRUMPIA YDINASEILLA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Kesäkuuta, 2018.  

( Clare ) Rakkaat Sydänasukkaat. Tämä on vakava kutsu rukoilla jälleen. Antakoon Herra meille 

voimaa ja rohkeutta. Meille on juuri annettu uutisia traagisesta juonesta estää Presidentti Trumpia 

paljastamasta ja pidättämästä satoja pettureita tässä maassa. Maanalainen Hallitus (=Deep State) 

yrittää kiristää Presidenttiä matkalaukku ydinaseilla, joita on kätketty eri kaupunkeihin, uhaten 

häntä, että he tulevat räjäyttämään ne, jos hän jatkaa syyllisten paljastamista. Tämä tieto tulee 

hyvin luotetulta, asevoimien tiedustelun lähteeltä. Minä tunsin raskasta oloa ehtoolliseni aikana. 

En malttanut odottaa kysyä Herralta…  

”Onko tämä totta?” 

Jeesus aloitti… ” On se. Ja Minä kutsun jokaisen, joka on ottanut Minun Nimeni ja kutsuu itseään 

kristityksi, rukoilemaan ja paastoamaan niin kuin pystyvät, estääkseen tämän tragedioiden 

tragedian. Minä en voi sanoa, että Amerikka säilyy vahingoittumattomana, mutta Minä sanon, että 

teidän rukouksillanne tulee olemaan ratkaiseva vaikutus. Siksi Minä olen kutsunut Ezekielin 

kärsimysrukoukseen. ”  

” Minun ihmiseni, on heitä, joita ei pysäytä mikään peittelemästä jälkiään yleisön silmiltä. 

Välttääkseen vangitsemisen ja tietokoneverkon julkitulon, mikä on pidellyt tätä maata kurkusta 

vuosikymmeniä. He ovat työskennelleet sen eteen liian kovasti, vain nähdäkseen sen tuhoutuvan. 

Ainakin niin he ajattelevat. Minun ajatukseni eivät ole heidän ajatuksiaan. Minä puolustan tätä 

Kansakuntaa, joka on tehnyt täyskäännöksen ja on nyt kuuntelemassa Minua ja työskentelemässä 

Minun päämäärieni vuoksi Amerikkaa varten. ”  

” Te olette tekemisissä pahan hallinnon kanssa, joka tulee nielaisemaan jokaisen miehen, naisen ja 

lapsen saavuttaakseen päämääränsä.”  

” Siispä jälleen Minä tulen teidän luoksenne, Minun Ihmiseni. Minä pyydän teitä polvistumaan ja 

rukoilemaan, että pommeja ei tulla räjäyttämään; että he tulevat epäonnistumaan ja ne tullaan 

huomaamaan ja tekemään vaarattomiksi. Rukoilkaa heidän puolestaan, jotka työskentelevät 

pysäyttääkseen tämän, että he tulevat olemaan herkkiä Pyhälle Hengelle ja vastaanottamaan 

Häneltä sen tiedon, mikä tarvitaan pysäyttämään tämä. ”  

” Rukoilkaa kaikkien asianosaisten turvallisuuden puolesta. Minä haluan nähdä tämän 

suunnitelman täysin tuhottuna ja aseista riisuttuna, mutta se tulee vaatimaan suuren määrän 

rukousta ja kärsimystä joillekin. Paastotkaa niin paljon kuin pystytte, Minun uskolliseni. Älkää 

pyörtykö uupumuksesta, vaan antakaa sen merkitä. Ja älkää tunteko paheksuntaa, jos ette voi 

paastota pidempiä aikoja. Tehkää mitä pystytte. Kietokaa sydämenne tämän ympärille. Se on 

epätoivoisen tärkeää Minulle. ” 

” Minä tulen liikkumaan ja puuttumaan asioihin Minun ihmisteni puolesta, koska he rukoilivat. 

Tämä Maanalainen Hallitus on epätoivoinen ja kuolin kamppailuissaan tässä maassa. Ja kuitenkin 

monet tullaan pidättämään Amerikan ulkopuolella osallisuudestaan. Tämän takia he ovat 

junailleet tällaisen halveksittavan suunnitelman.”  



” Rukoilkaa, rukoilkaa, rukoilkaa, että he tulevat epäonnistumaan. Minun Isäni vartioi sinua, 

Amerikka ja tämä ei ole sitä mitä Hän haluaa sinulle. Minun Henkeni tulee uurastamaan teidän 

sisällänne tätä salakavalaa ja pahaa tuhoa vastaan, kaiken puolesta, mikä on hyvää.” 


