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VAROITUS JEESUKSELTA… RUTTO HÄLYTYS, MINÄ TARVITSEN TEIDÄN RUKOUKSIANNE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Maaliskuuta, 2018.  

Kiireellinen kutsu rukoilemaan Amerikassa vapautettavaa ruttoa vastaan.  

Minä näin unen kaksi yötä sitten ja odotin Herraa vahvistamaan, että se oli tarkoitettu jaettavaksi. 

Sää oli leuto ja me näytimme olevan virkistysmetsä alueella, jossa oli järviä, ehkä etelässä. Kuten 

Louisianassa, Arkansasissa ja Teksasissa, mutta se on minun arvaukseni, en todella ole varma siitä. 

Alueella oli vuoria ja paljon laajenemista käynnissä, loma-asuntoja useilla järvillä, joiden 

ympäristössä joka suunnassa oli hyvin korkeita kukkuloita tai vuoria.   

Minä olin kahden pukuun pukeutuneen miehen seurassa, nähtävästi jonkinlaisia hallinnon 

ammattilaisia, kuten FBI:ssä tai CIA:ssa, CDC:ssä (=Centers for Disease Control and 

Prevention=Yhdysvaltojen sairauksien valvonnasta ja ehkäisystä vastaava viranomainen). Me 

ajoimme keskikokoisella kulkuneuvolla, puhtaalla kuten vuokratulla tai laivaston kulkuneuvolla. 

Tulimme alueelle, jossa oli järvenrannan lähikauppa, hiekkaisella rannalla – ja järvi virkistysmetsä 

alueella. Vaikutti olevan kesäaika tai melkein kesä. Ihmiset eivät olleet uimassa vielä, mutta he 

olivat kalastamassa ja olivat pukeutuneet kevyisiin vaatteisiin.  

Miehet olivat siellä havainnoimassa hyvin tarttuvan, kuolettavan ja tartuntaa levittävän taudin 

puhkeamista. Minä havainnoin, että he olivat vapauttaneet taudin alueen järviin tai ehkä 

vapauttaneet rutolla infektoituneita kärpäsiä ja sääskiä. He olivat juuri saapuneet ja vaikutti siltä 

kuin rutto oli alkamaisillaan. 

Minä näin näyn tämän ruton jälkiseurauksista, ruumiita makasi maassa, mädäntyen taudin vuoksi. 

Minä johdin ryhmää ihmisiä ja meillä oli mukanamme joitakin isänmaan ystäviä ja entisiä 

erikoisjoukkojen ihmisiä, jotka olivat hyvin tietoisia, mitä oli tulossa tapahtumaan. Me pyrimme 

siirtymään erämaa-alueelle, missä me olisimme piilossa heiltä ja etäämpänä alueesta, jossa rutto 

oli riehumassa. Kun me tutkimme maastoa, tämän nimenomaisen vuoren takapuolella oli toinen 

aika pitkä, mutta pienempi järvi, painautuneena vuorien väliin. Sen olisi pitänyt olla syrjäinen, 

mutta sinne oli raivattu teitä ja kiinteistöjen rajoilla oli paaluja. Se muistutti minua Ozarks-

vuoristoalueesta. 

Sydänasukkaat, nämä ihmiset, jotka ovat sukineet meidän hallintomme Amerikassa tuhoa varten, 

heillä ei ole tunnontuskia viattomien ihmisten hävittämisessä, tavoitellakseen omia pahoja 

päämääriään. Pyydän, rukoilkaa heidän puolestaan ja että tämä rutto ei tapahtuisi tai se olisi 

heikennetty. 

Jeesus aloitti… ” Minä olen todella antanut sinulle tämän unen levittääksesi sitä ja rukoillaksesi 

tällaisia tapahtumia vastaan kuin tämä. He, jotka vihaavat teidän maatanne, heitä ei pysäytä 

mikään aiheuttamasta hävitystä ja yrittämästä syrjäyttää hallintoanne. Mutta kuten Minä olen 

kertonut teille aikaisemmin, Minä rukoilen teidän kanssanne, Minun Rukoileva Armeijani. Ja teidän 

rukouksenne ovat toistaiseksi pysäyttäneet jokaisen inhottavan tapahtuman, jotka ovat 

suunnitelleet he, joilla ei ole mitään ihmiselämän kunnioitusta ja jotka piittaamattomasti käyttävät 

sitä edistääkseen omia agendojaan.”  

” Sinun maassasi on yhä monia, jotka ovat tietämättömiä siitä, mitä heille on tehty ja mitä heitä 

vastaan on suunniteltu. Ja nyt se on paljastettu, he ovat epätoivoisesti tuhoamassa presidenttinne 



ja hänen hallintonsa, ennallistaakseen hallintonne ja Amerikan teollisuuden epävakauttamis 

prosessin.”  

” Minä en salli tämän tapahtuvan, jos te rukoilette. Sinä et ole ainoa, Clare, jota on varoitettu tästä 

tapahtumasta. On muitakin. Ja Minä haluan sinun tulevan esille ja jakavan sen, mitä Minä olen 

uskonut sinulle. Sinun varoituksesi tulevat nostattamaan hälytyksen ja itkun, niin että Minun 

Rukoileva Armeijani rukoilee tätä ruttoa vastaan.”  

” Minä tarvitsen teidän rukouksianne. Ilman niitä, tämä rutto tulee tapahtumaan. Se on teistä 

kiinni, Minun ihmiseni, pysäyttää tämä rukouksella. Jo monet Minun sisällä pysyttelijöistäni ja 

esirukoilijoistani rukoilevat jotakin hyvin pimeätä ja pahaa vastaan, ymmärtämättä tarkalleen mitä 

se on. Minä lähetän ilmoille aseisiin tarttumiskutsun. Aseistakaa itsenne rukouksella ja 

paastoamisella niin kuin voitte ja rukoilkaa, että tämä tullaan lopettamaan.”  

” Jos ei, viattomia ihmisiä tulee traagisesti menehtymään. Minä lasken teidän varaanne, Minun 

Ihmiseni.” 


