776. Jeesus varoittaa… Tragedia Valkoisessa Talossa.
Vain teidän intohimoiset Rukouksenne voivat estää Donaldin Kuoleman
VAROITUS JEESUKSELTA 15. TOUKOKUUTA, 2020. TRAGEDIA HÄÄMÖTTÄÄ VALKOISESSA TALOSSA
Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 15. Toukokuuta, 2020.
Jeesus aloitti… ”Minun ihmiseni, Minun ihmiseni, tragedia häämöttää Valkoisessa Talossa. Tämä
on pimeyden hetki, joka pusertaa Amerikkaa, mitä te aiotte tehdä sille? Tulette sallimaan tämän
tapahtuvan? Tuletteko seisomaan vieressä ja antamaan pimeyden ottaa maanne haltuun? Mitä te
aioitte tehdä?? Tähän pisteeseen on tultu Minun ihmisteni synnillisyyden takia ja heidän
katumuksen puutteen takia heidän tyhjistä töistään. Minä kutsun teitä kaikkia, juuri nyt tällä
hetkellä katumaan maailmallisia tapojanne ja todella tehdä uusi vuokrasopimus elämän kanssa.
Sellainen, joka on täynnä oikeamielisyyttä, eikä tyhjiä, turhamaisia tavoitteluita.”
”Tragedia seisoo ovella, tuletteko te Minun ihmiseni katumaan tätä kuvitelmaa vauraudesta ja
maailmallisista tavaroista? Tuletteko te etsimään Minun oikeamielisyyttäni, Minun Valtakuntaani,
Minun tahtoani tapahtuvaksi? Jos Minun Isäni näkee massiivisen katumuksen liikkeen, vaurauden
ja varakkuuden palvonnasta kääntyvänmaaksi, joka on syvästi omistautunut oikeamielisyydelle ja
oikeudenmukaisuudelle, ehkäpä Hän ehkäisee tämän tuomion.”
”Tuletteko astumaan pois itsestänne ja huolehtimaan köyhistä ja niistä, jotka horjuvat elämässä.
Tuletteko te ruokkimaan nälkäiset, vaatettamaan köyhät ja huolehtimaan ihmiskunnasta, kuten
hellä äiti ja isä? Minä olen antanut tälle maalle suurta varakkuutta, mutta ei teidän
turhanpäiväisiin tavoitteluihinne, pikemminkin lohduttamaan köyhiä ja tuomaan varakkuuden
tasa-arvoa niille, jotka kamppailevat. Minä olen nähnyt massiivista muutosta tässä maassa, paljolti
Presidenttinne rohkeuden ansiosta, kun hän on laittanut elämänsä ja perheittensä elämät suureen
vaaraan, tekemällä tarvittavia liikkeitä kukistaakseen pimeyden.”
”Mutta tämä tehtävä ei ole jotain, jonka voi arvioida pinnalta katsoen. Mitä syvemmälle hän
menee, sitä enemmän on mätää ja korruptiota. Koulutusjärjestelmä on valmistellut nuoria
amerikkalaisia menemään jumalattomien agendojen puolelle vapauden nimessä. Hän on tehnyt
monia asioita hyvin ja teidän rukouksenne ovat pitäneet hänet hengissä ja toiminnassa.”
”Minun Isäni on lähettänyt monia, monia tapahtumia kääntämään näiden ihmisten sydämet pois
maailmasta perhearvoihin ja Jumalallisuuteen. Mutta kun keskittyminen on rahassa ja
suuruudessa, ihmisiltä ovat menneet ohi kaikkein tärkeimmät asiat ja he ovat hätiköineet
palvomaan dollaria. Jopa Covid-koronavirus rajoitusten kanssa, todellinen keskittyminen yhä
puuttuu, kun sananparsi jatkaa Amerikan tekemistä suureksi jälleen. Minä sanon teille, tehkää
Amerikasta Pyhä jälleen ja vauraus tulee seuraamaan, tarvittavassa määrin, mutta ei niin, että te
voitte jälleen korruptoitua rahasta ja omistuksista, niillä jokainen sivilisaatio on itsensä tuhonnut.”
”Maailma on nyt tuhon jyrkänteellä ja presidenttinne kuolema tulee jättämään Amerikan
kansalliseen mullistukseen ja sisällissotaan. Sallitteko te tämän tapahtuvan? Minä kutsun teitä
uurastavaan rukoukseen. Minä kutsun teitä peittämään päänne säkkikankaalla ja tuhkalla ja
huutamaan apuun armoa, lisää aikaa, lisää armonaikaa, lisää armoa. Elämä on hyvin hataraa näinä
aikoina, kun luonnon suurtuhot ovat portaillanne ja vihollinen, joka on vakuuttunut, että sen
täytyy kukistaa maailma supistamalla väestöä radikaalisti, kansanmurhalla kansanmurhan jälkeen,
kunnes vain valittu eliitti on jäljellä.”
”Minun ihmiseni, Minä huudan apuun teitä rukoukseen ja anomiseen, kuin ette koskaan ennen ole
huutaneet apua aikaisemmin, näyn Donald Trumpista arkussa tulisi olla tarpeeksi antamaan

polttoainetta kyynelillenne ja rukouksillenne pyytää Armoa. Rukous muuttaa asioita, mutta vain
yhdistyneet, intohimoiset rukoukset voivat estää presidenttinne kuoleman. Uurastakaa hänen
puolestaan ja tulevaisuutenne puolesta ja ehkä Minun Isäni tulee pidentämään hänen
virkakauttaan.”

