730. Jeesus sanoo… Minä toivon teidän valmistautuvan Kuolemaanne varten!
Rukoilkaa näitä Tapahtumia vastaan
VALMISTAUTUKAA KUOLEMAANNE VARTEN & RUKOILKAA SUUNNITELTUJA TAPAHTUMIA
VASTAAN
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Syyskuuta, 2019.
( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, kun valmistelet meidän sydämiämme. Pyydän, myönnä meille
tarvittavat armot rukoilla, että nämä asiat eivät tapahtuisi… Amen.
Jeesus aloitti… ” Minun kallisarvoiset Sydänasukkaani. Minä toivon, että kukaan ei kuolisi
synneissään ja siitä syystä Minä pyydän teitä valmistautumaan kuolemaanne varten. Mitä Minä
tarkoitan tällä? Minä haluan, että te teette elämän arvion ja kirjoitatte ylös kaikki synnit, mitä te
olette unohtaneet ja ette ole katuneet. Minä haluan, että te teette rauhan perheittenne kanssa.
Tämä on niin hyvin tärkeää teille henkilökohtaisesti ja sille, mitä tulee tapahtumaan välittömästi
teidän kuolemanne jälkeen.”
” Ja kuinka he tulevat elämään loput vuotensa. Minä en toivo jätettävän avoimia ovia
katkeruudelle, närkästykselle, avoimille haavoille, väärälle syyllisyydelle ja kaikille muille asioille,
joita vihollinen käyttää saadakseen teitä nielaisemaan koukun ja kelatakseen teidät itselleen. Jos
teillä on erimielisyyksiä kenenkään kanssa, pyydän, menkää ja tehkää rauha heidän kanssaan
teidän molempien vuoksi.”
” Kun te jätätte oven avoimeksi kivuliaasta tapahtumasta, te jätätte sen ihmisen tutkittavaksi,
seulottavaksi ja väärän syyllisyydentunnon kiusaamaksi tai jopa oikean syyllisyydentunnon, heidän
loppuvuosikseen. Älkää salliko tätä kenenkään kanssa. Pikemminkin, saattakaa asiat loppuun. On
heitä, joita nämä asiat eivät tule koskemaan, jos niiden sallitaan tapahtuvan, mutta on monia, joita
ne koskevat.”
” Minä pyydän teiltä kahta asiaa… Elämänkatsaus anteeksipyyntöineen ja anteeksiantoineen ja
harras rukous, että näitä asioita ei tulla sallimaan. On silti monia, erityisesti esikaupunkialueilla,
jotka eivät ole vastanneet Minun vetoomuksiini elää pyhää elämää. He ovat kääntäneet kuuron
korvan ja jatkaneet tavoillaan, ottamatta koskaan selvää Presidentistään, vaan ovat tuominneet
hänet avoimuudestaan.”
”Kyllä, muut tekevät näitä asioita teidän selkienne takana - he, joita te äänestätte. He murhaavat,
he varastavat ja he nauravat teille pilkallisesti – koska te ette tutki syvemmälle kuin heidän
tapaansa puhua. Ja siispä, he ovat vedättäneet teitä hyvin menestyksekkäästi.”
” Presidentti Trump ei ole edes unelmoinut tällaisista asioista, joita nämä miehet ja naiset tekevät
viihteekseen, kiduttaen ja tappaen pieniä lapsia. Kuitenkin hän on tyly ja avoin. Jota ei voida ottaa
kevyesti. Kyllä, hän on töykeä ja karkea, mutta ei lähellekään sellainen, mitä muut ovat
harjoittaneet vuosikymmeniä; siepaten, kiduttaen ja tappaen lapsia niin lukuisasti, että niitä ei
enää voida laskea.”
” Jos tätä tapausta ei pysäytetä rukouksillanne, tämä ryhmä tulee kärsimään eniten. Minä kutsun
teitä, Minun esirukoilijoitteni armeijaa rukoilemaan, että tämä tapahtuma estetään. Rukoilkaa,
että Minun Isäni nostaa Hänen Kätensä ja pysäyttää sen, mikä tulisi olemaan mitä raain
päällekarkaus hyökkäys Amerikan maaperällä.”
” On toivoa, jos te tulette rukoilemaan. Ja on myös toivoa, jos te kadutte elämienne syntejä ja
kadutte tämän maan puolesta.”

