
993. Vakava Rukouskutsu… Jeesus sanoo… Järjestä Sydänasukkaat!  

Presidentti Trump ollaan aikeissa salamurhata! 

SYYSKUUN 18. 2022… VAKAVA RUKOUSKUTSU!… JEESUS SANOO… JÄRJESTÄ SYDÄNASUKKAAT! 

Jeesuksen & Sisar Claren Sanoja, Syyskuun 18. 2022. 

(Clare) Sydänasukkaat, Minä olen kutsumassa jokaista, joka välittää Amerikan ja heidän lastensa 

tulevaisuudesta. Minä olen erityisesti vetoamassa rukoussotureiden joukkoihin ja rukoustiimien 

järjestäjiin. Minä olen tullut uskomaan, että Presidentti Trump tullaan pian salamurhaamaan, 

ellemme ME tee jotain. Te tulette uurastamaan tuskissa, rakkaat, jos me emme pysäytä tätä 

rukouksen kautta. Parempi uurastaa nyt, rukouksessa, kuin tosiasian jälkeen. 

Mike ”around the World”:stä oli nähnyt 21 kertaa, vuodesta 2011 lähtien, unen ruumisarkusta 

aivan yhden meidän päämajamme edessä Washingtonissa. Se oli Capitolin (Kongressitalo) 

portailla, mutta en ole varma. Mike näki henkilön kasvot, mutta minä en tule paljastamaan unen 

tarkkoja yksityiskohtia, koska veisi liian kauan aikaa löytää ne kaikista hänen opetuksistaan. 

Minulla oli myös uni erittäin pitkästä miehestä, joka oli pukeutunut liikemiehen pukuun, jossa oli 

oikean käden puoleisessa taskussa ase, hänen sallittiin menevän huoneeseen, jossa hän oli 

Presidentti Trumpin kanssa yksin. Minulla oli vahva vaikutelma, että hän oli siellä tappamassa 

Trumpin. Tällä miehellä oli tutut kasvot, kuin jollakin, joka oli tehnyt yhteistyötä Presidentin kanssa 

menneisyydessä. Kuten sanoin, tämä mies oli erityisen pitkä. 

Huomatkaa… Olipa tämä uni symbolinen tai kirjaimellinen, sitä minä en tiedä. On monia tapoja 

tehdä salamurha, eivätkä kaikki vaadi asetta. Onko mies, joka yrittää salamurhata Presidentti 

Trumpin, tuo pitkä mies, sitä minä en tiedä. 

Edetkäämme Miken selostusta… Arkku oli kiedottu Amerikan Lippuun ja Melania Trump oli 

seisomassa sen vieressä. Uskon että mies arkussa oli Presidentti Donald Trump. Väkijoukossa oli 

suunnatonta surullisuutta, heitä oli tuhansia, jotka olivat läsnä, ja jos sain asiat oikein, myöhemmin 

(he) mellakoivat ja täysi kaaos puhkesi, kun mies, jonka uskon olevan murhaaja, jonka poliisi 

saattoi alas kiviaskelmia. Mike sanoi, että hän tiesi, kuka mies oli, hän tunnisti miehen. Tämä ei 

ollut vain miehen kuolema; se oli kansakunnan ainoan toivon kuolema. 

Minun kallisarvoiset Sydänasukkaani, me olemme kohtaamassa aivan Amerikan lopun. Niin kuin 

nyt näyttää, Presidentti Trump tullaan salamurhaamaan. Jos tämä tapahtuu, me kaikki tulemme 

murehtimaan ja uurastamaan. Tänä iltana, Herra laittoi Minun sydämeeni rukoilla sitä vastaan. Ja 

kun aloin ymmärtämään kaiken tämän, en voinut muuta kuin itkeä… ’Pyydän, Jumala, älä salli 

Presidentti Trumpia salamurhattavan, rakas Herra, PYYDÄN! Sitten tulin järkiini ja ajattelin… No 

niin, entä jos se ei ole Presidentti Trump? Minun tulisi kysyä. Siispä sanoin… ’Herra, onko mies 

arkussa Presidentti Trump?’ Hän vastasi… 

(Jeesus) ”Kyllä on.” 

(Clare) Herra, pyydän, pyydän, voimmeko me pysäyttää tämän rukouksella? 

(Jeesus) ”Se on mahdollista.” 

(Clare) Onko tämä suunniteltu ja lavastettu tapahtuma vai aito asia? 

(Jeesus) ”Se on aito asia, valitettavasti. Lavastettu tapahtuma on ollut hänen mielessään, mutta 

hän tietää, mitä se tulisi tekemään maalle, ja hän on hylännyt sen ajatuksen. Clare, hän on mukana 

aivan loppuun asti.” 



(Clare) Herra, tarvitseeko tämän tapahtua? 

(Jeesus) ”Ei, sen ei tarvitse. Jos tarpeeksi ihmisiä rukoilee, se tullaan pysäyttämään. Se vaatii 

rukousta, paastoa, uhrausta ja omistautunutta rukousta paljon uurastamisen kera, että se 

pysäytetään.” 

(Clare) Mutta eikö nyt ole parempi uurastaa kuin myöhemmin?  

(Jeesus) ”Niin kuin nyt näyttää, tämä ruma suunnitelma on etenemässä. Minä en olisi laittanut sitä 

sinun sydämeesi, jos se ei olisi totta. Minä laitoin sen sydämeesi, mutta mitä sinä olet halukas 

tekemään pysäyttääksesi sen?” 

(Clare) Herra, mihin ikinä Sinä minulle annatkin armoa tehdä, minä tulen tekemään Sinun armosi 

avulla. 

(Jeesus) ”No niin sitten, järjestä Sydänasukkaat ympäri maailman rukoilemaan sitä vastaan. Minä 

tulen laittamaan taakat heidän sydämiinsä, mutta sinun täytyy tavoittaa heidät kaikella tämän 

asian vakavuudella. Sinulla ei ole paljon aikaa; päivä on lähestymässä.” 

(Clare) Menin Raamatun Lupaukset-kirjan luo, saadakseni vahvistavat sanat siitä, voisimmeko me 

pysäyttää tämän rukouksella. Minun ensimmäinen sanani oli Psami 91:16… ”Minä ravitsen hänet 

pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen.” Ja toinen oli Sananlaskut 9:11… ”Sillä 

minun avullani päiväsi enenevät ja jatkuvat elämäsi vuodet.” Näettekö Sydänasukkaat, toivoa on! 

Hän antoi meille Sananlaskut ja Psalmin mihin luottaa. Luottakaa näihin ja julistakaa heille koko 

mahdillanne! 

Nyt, rakas perhe, tämä ei ole vain oikeudenmukaisuuden ja vapauden keulakuvan menetys 

Amerikalle ja todellisille Amerikkalaisille, tämä tapahtuma tulee niin mullistamaan maailman ja 

kukistamaan sen, että pedon järjestelmä tulee välittömästi ottamaan ohjat käsiinsä, täydellä 

henkilökunnalla, järjestäytyneenä ja varustettuna ottamaan Amerikan täysin haltuun ja koko 

maailman. 

Kaikki on asetettu tätä järjestelmää varten, että se tullaan toteuttamaan. Presidentti Trump ja 

kaikki, mitä hän edustaa ja kaikki, jotka ovat hänen tukenaan, ovat tiellä ja ovat viimeinen toivon 

säie Amerikalle. Jos hänet salamurhataan, syvä, pimeä lama tulee asettumaan kaikkien 

Amerikkalaisten päälle, ketkä uskovat maahansa ja vihollinen tulee ottamaan ohjat käsiin kaikesta, 

silmänräpäyksessä. Me tulemme siirtymään jonkin näköisestä vapaudesta oruuttamiseen yhdessä 

yössä. 

Ja Minä uskon, ettei se tule olemaan vain Amerikka… koko maailma tulee menettämään 

taisteluhalun pedon järjestelmää vastaan. Tulee olemaan ennennäkemätöntä surua ja tuskaa, ja 

vain ne, jotka rakastavat Jeesusta, ilman huolta omista tai lastensa elämistä, tulevat kykenemään 

pitämään uskonsa. 

Tämä tapahtuma tulee asettamaan näyttämön valmiiksi Kristityille ja toisinajattelijoille tulla 

kerätyiksi yhteen teloitettaviksi. Uskon, että Muslimi solut tulevat myös aktivoitumaan ja heille 

annetaan käsky murhata Amerikkalaisia, siinä missä he ovat, kotona, koulussa, ostoksilla, jne. 

erämaassa, jokaisella elämän alueelle, missä ikinä heidät voidaan löytää. 

Presidentti Trump ja koko hänen liikkeensä, mitä hän edustaa, on meidän ainoa toivomme juuri 

nyt. Jos hän menee, koko liike hänen takanaan tulee tuhoutumaan ja syöksymään nurin, 

mahdollistaen pahan saavan vallan, ja koko maailma, ja nuo maat, joilla oli selkärankaa vastustaa 

pedon järjestelmää, myöskin menevät nurin. 



SYDÄNASUKKAAT, TÄMÄ ON KUTSU UURASTAVAAN RUKOUKSEEN tai niin paljoon rukoukseen, 

kuin te voitte kutsua koolle, pysäyttääksenne tämän tapahtuman. Pyydän, rukoilkaa, ja jatkakaa 

rukoilemista, kunnes Herra vapauttaa teidät. Jeesuksen viimeiset sanat minulle olivat… 

(Jeesus) ”Se on teidän käsissänne, Amerikka. Minä olen antamassa teille mahdollisuuden 

peruuttaa tämä tapahtuma, mutta se tulee vaatimaan suunnattoman määrän työtä. Se on joko 

uurastusta nyt rukouksessa pelastaaksenne hänen elämänsä, tai uurastamaan orjuudessa, kun 

menetätte maanne. Se on teidän käsissänne.” 


