
805. Jeesus varoittaa… Presidentti Trumpin ja Amerikan kohtalo on vaakalaudalla… 
Pyydän, Minun Ihmiseni, RUKOILKAA! 

JEESUS KUTSUU RUKOUKSEEN. PRESIDENTTI TRUMPIN, AMERIKAN JA MAAILMAN KOHTALO ON 
VAAKALAUDALLA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Lokakuuta, 2020.  

( Clare ) Minun rakkaat Sydänasukkaani, Herra jatkaa rukousten pyytämistä kansakuntamme 
(Amerikan) ja maailman puolesta.  

Jeesus aloitti… ”Minun hyvin pienet, Minä kutsun teitä, koska te sinnittelette oppiaksenne nöyryyttä 
ja uhrautumista. Kuinka suuresti Minä haluan sieluja, joilla on uhraamismielinen sydän, kuin myös 
sieluja, jotka eivät välitä, tunnistavatko ihmiset heidät vai ei, koska heidän sydäntensä mukaista on 
miellyttää vain Jumalaa.”  

”Te tulette huomaamaan, että esirukoilijoina ja uhrisieluina te ette tule saamaan kovin paljon 
rohkaisua. Tästä syystä, Minä tapaan teitä salaisessa paikassa, tuodakseni teidät syvemmälle Minun 
Sydämeeni. Nämä kerrat, kun Minä laitan teidän levon tilaan, ovat erittäin tärkeitä teille.”  

( Clare ) Sillä Hän viittasi siihen, kun minä lepäsin makuulla hetken aikaa.  

( Jeesus ) ”Sen jälkeen, kun olet vastaanottanut Minut ehtoollisessa, on aika levätä ja kiittää Minun 
läsnäoloani sydämessäsi, mielessäsi ja ruumiissasi. Herran Ehtoollisessa on paljon voimaa, kun se on 
vastaanotettu uskossa, vetäen Minun voimaani, joka saa menemään eteenpäin ja pysymään Minun 
tahdossani. Nämä ovat hyviä rukouksia, Clare, ja Minä olen mielistynyt niihin.”  

( Clare ) Ja sitä minä olen rukoillut viime aikoina… ”Herra, pidä minut Sinun tahdossasi, Sinun 
mielessäsi ja siinä, mitä Sinä haluat.”  

( Jeesus ) ”Sillä aikaa, kun Presidenttinne (Trump), kansakuntanne (Amerikka) ja maailman kohtalo 
ovat vaakalaudalla, Minä haluan teidän tekevän niin paljon kuin voitte kääntääksenne vaakakupit 
hänen pelastamisensa puolelle. Rukous, jonka minä olen antanut teille ja vahvistanut, on hyvin lyhyt 
ja näennäisen merkityksetön, mutta paljon voimakkaampi kuin te kykenette ymmärtämään.”  

”Elämä on veressä ja te olette ottaneet Jumalan Veren ja soveltaneet sitä presidenttiinne ja 
kansakuntaanne. Tämä veri ei vain hävitä syntiä, vaan pahat aikomukset myös. Suunnitelmat 
salamurhata hänet ovat yhä tekeillä ja teidän vilpittömiä rukouksianne tarvitaan. On kysymys siitä, 
kuinka moni yhtyy teihin näissä rukouksissa. Kaikkein ihmeellisin asia, joka voisi tapahtua teille ja tälle 
kansakunnalle, kuin myös maailmalle, on Donald Trumpin voitto suosta.”  

”Ne, jotka uskovat tukevansa rehellisiä ihmisiä, jotka ovat taistelemassa häntä vastaan, heidät on 
propagandakoneisto aivopessyt kommunistisen yhden maailman hallinnon puolesta. Kun he tulevat 
ymmärtämään todelliset aikomukset ja katalat toimet, mihin tämä järjestelmä on ollut osallisena, he 
eivät halua mitään tekemistä heidän kanssaan. Jopa ne sielut, jotka ovat valinneet saman sukupuolen 
kumppanit, ovat nähneet valon. Vapaus on ratkaiseva tosiseikka, ei vapaus sortaa muita, vaan vapaus 
elää ja tavoitella sitä, mitä jokainen sielu uskoo olevan heidän paranemisekseen.”  

”Monta kertaa teidän täytyy antaa muiden mennä omia teitään, löytääkseen totuuden elämistään. 
Heidän sortamisensa EI ole vastaus. Minä en sorra ketään, elleivät he ole itsepäisiä vahingoittamaan 
muita, silloin Minä sorran. Mutta niitä, jotka etsivät, on väärin sortaa heitä.”  



”Kun ihmiset tulevat Minun luokseni, he tulevat omasta halustaan, koska Isä kutsui heitä. Tämä paha 
maanalainen hallinto haluaa orjuuttaa ihmiset heidän omiin ideologioihinsa ja siten riistää heiltä 
heidän vapautensa. Siksi monet ovat kääntymässä pois siitä ideologiasta ja liittymässä presidenttinne 
joukkoihin, hän on taipuvainen puolustamaan vapautta.” 

”Minun Rakkaani, tällä hetkellä, tarpeeksi sieluja ei ole rukoilemassa, pyydän, tee kaikki mitä voit 
värvätäksesi heidät rukoilemaan kansakuntasi ja presidenttisi puolesta. Jokapäiväinen elämä on 
hämärtänyt tämän hetken kiireellisyyttä ja Minä olen kutsumassa Minun ihmisiäni soveltamaan 
itsensä rukoilemaan presidenttinsä ja kansakuntansa puolesta. Minä hyvin paljon hyväksyn tämän 
rukouksen… ”Veri ja vesi Jeesuksen kyljestä, minä luotan sinuun. Pelasta kansakuntamme ja 
presidenttimme.” 


