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DONALD & AMERIKKA, KUUNNELKAA… KORONAVIRUS & PANDEMIA EIVÄT OLE ONGELMA  

Jeesuksen & Sisar Clarensanoja, 13. Huhtikuuta, 2020.  

( Clare ) Minun rakkaat, tämä hetki on kriittinen. Sain juuri Rhema-ohjelauseen nettisivultamme, 

sodan alkamisesta ja Taivaaseennostosta, Tempauksesta. Minä pyydän teitä rukoilemaan Pyhää 

Armorukousta.  

Herra Presidentti ja tämän kansakunnan kristityt johtajat, te keskitytte vääriin rukouksiin. Te 

yritätte lohduttaa ihmisiä, jotka eivät ole katuneet. Tuomio on lankeamassa tälle 

kansakunnallekatumisen puutteen vuoksi. Kyse ei ole vauraudesta; kyse on henkilökohtaisesta 

pyhyydestä ja Jumalaa miellyttävän elämän elämisestä.  

Tämä ylenmääräinen keskittyminen tämän kansakunnan vaurauteen vain johtaa ihmisiä harhaan, 

palvomaan kauneutta, rahaa ja valtaa. Me vajoamme muistamattomuuteen, kun meillä on monia 

omistuksia. Me epäonnistumme kunnioittamaan Jumalaa, koska me olemme niin kiireisiä 

tekemään onnea itsellemme. Tämä yhteinen kansakuntamme epäonnistuminen on johtanut 

meidät mitä vakavimpien tuomioiden äärelle.  

Herra Presidentti, minä pyydän teitä katumaan tämän kansakunnan materialismia ja ylenmääräistä 

vaurauteen keskittymistä. Te olette tehneet monia ihmeellisiä asioita Amerikan hyväksi, mutta 

keskittyminen siihen, kuinka vauraita me tulemme olemaan ja kuinka Jumala tulee lohduttamaan 

meitä, pikemminkin kuin keskittyminen Amerikan kansalaisten henkilökohtaisiin synteihin ja 

niiden vaikutukseen muiden kansakuntien moraalin heikkenemiseen - se ei tule tekemään mitään 

pysäyttääkseen Jumalan tuomiota.  

Niin kauan, kunnes keskittyminen on siinä, kunnes amerikkalaiset vajoavat polvilleen ja pyytävät 

anteeksi antoa synneilleen ja erityisesti abortille, jota te olette niin urhoollisesti vastustaneet ja 

toisten kansakuntien kansanmurhille ja riistolle, heidän verensä huutaa Jumalaa maasta käsin… 

kunnes me kadumme näitä asioita, me emme voi odottaa Jumalan suojelevan meitä tuomiolta, 

jonka me ansaitsemme.   

Pyydän Amerikan ihmiset, lopettakaa lohdun etsiminen tämän kulkutaudin aikana, se on tuomio 

meille ja alkakaa katumaan. Herra, mitä Sinulla on sanottavana? 

Jeesus aloitti… ”Sinä olet sanonut sen kaiken, Clare, painopiste ei ole taudissa, joka on tuonut 

tämän pandemian maailmalle. Tauti on moraalittomuus. Läpi Minun sanojeni te voitte lukea 

epäjumalia palvoneiden ihmisten kuolemasta. Tämän päivän epäjumalat eivät ole veistettyjä kuvia 

ja Baalin palvontaa, tämän päivän epäjumalat ovat kalliita autoja, vaatetusta ja elämäntyylejä, 

joihin amerikkalaiset keskittyvät, sillä aikaa kun muut ihmiset maailmassa näkevät nälkää.”  

”Sinä (Donald) olet tehnyt hyvin kuivatessasi suota ja Minä olen kanssasi tässä työssä, mutta nyt 

on aika tehdä tilannekatsaus vaurauden moraaliseen painotukseen ja siirtää se täysin moraaliseen 

puhtauteen.”  

”Älä salli pornografiaa tai aikuisille tarkoitettuja elokuvia, älä salli abortteja, älä salli moraalittomia 

tai väkivaltaisia elokuvia, tee noituudesta rikos ja lopeta Baalin palvonta ja saman sukupuolen 

väliset avioliitot tässä maassa. Älä anna tilaa tai salli Muslimi-uskontoa.”  



”On niin paljon enemmän, mitä sinä voit tehdä, mutta Minä pyydän sinua aloittamaan katumisella. 

Jopa nyt tuhoutumisen uhka häämöttää amerikkalaisten päiden päällä tietyillä alueilla, mutta jos 

Minä näen valtavan katumisen näissä asioissa, Minä tulen seisauttamaan sen, mikä oli 

tapahtumassa ja pidentämään aikaanne tällä maapallolla, tuodaksenne oikeamielisyyden satoa.”  

”Koetelkaa Minua näissä asioissa ja katsokaa, enkö Minä suihkuta rauhan, pyhyyden ja vaurauden 

siunauksia tälle kansakunnalle. Minä kuuntelen heitä, jotka huutavat apua. Amerikka, anna äänesi 

kuulua Taivaassa! Käänny synnistä ja huuda apuun armoa ja pyhyyttä. Nämä rukoukset Minä 

todella tulen kuulemaan.” 


