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( Clare ) Herra, myönnä meille esirukoilemisen lahja, ei vain valita uudelleen tämä Presidentti, vaan 

kukistaa meidän hengelliset vihollisemme… Amen.  

Kallisarvoinen perhe, kamppailu jatkuu erakkoasumuksella. Meiltä menee 10 kertaa kauemmin 

tehdä asiat, vastustuksen takia. Tiet ovat vaikeita. Ja minä toivoisin, että minä tietäisin, mitä minä 

olen tehnyt heille ansaitakseni tällaisen kohtelun? Silloin minä ainakin voisin pyytää anteeksi. 

Siispä, me Turvapaikan kanssa, vaikka me kohtaammekin paljon vastustusta. Minua johdatettiin 

ottamaan Rhema-kirja ja se aukesi sivulta 312. ”Suunta on Armo. Me olemme jälleen sodan 

kynnyksellä.”   

No niin, meidän hallituksemme on aivan partaalla ja kärsimys, jota me kaikki koemme, 

erakkoasumuksella ja henkilökohtaisessa elämässämme, on hinta, jonka me uhraamme 

pelastaaksemme kansakuntamme ja Presidenttimme. 

Tämä on perustavanlaatuisen esirukoilun aikaa, koska meillä on mahdollisuus valita Trump 

uudelleen ja pitää tämä maa jaloillaan. Ja päästä eroon sosialisteista. Vapaus ylistää. Ja päästä 

eroon ennakkoluuloista kristittyjä vastaan. Me olemme paastonneet ja rukoilleet jatkuvasti 

Presidentti Trumpin puolesta. Me olemme nähneet yli 11 läheltä piti-tilannetta, yrityksiä ottaa 

hänen henkensä, kaksi niistä on johtanut salaisen palvelun agentin kuolemaan. 

Ja me voimme kunniaksemme kärsiä esirukoilemisessa tämän miehen puolesta, hänelle Jumala on 

antanut viisautta saada kansakuntamme takaisin sosialisteilta, jotka ovat työskennelleet niin 

kovasti tuhotakseen meidät, tehden hyvää työtä. Ja antaneet viholliselle korkean teknologian 

aseita ja uraania, jota lopulta tullaan käyttämään meitä vastaan. Meidän muslimi ex-

presidenttimme salajuonien ja petosten taso saa kaikkein dramaattisimmankin vakoilu novellin 

näyttämään Tuhkimo tarinalta. 

Me tuemme Trumpia. Ja tällä on hintansa. Tämä on suuri kärsimys Turvapaikassa ja myös 

henkilökohtaisissa elämissämme. Siispä, ne, joilla on hyvin, hyvin vaikeita aikoja, sinnitelkää. Tämä 

on meidän presidenttimme puolesta jälleen. Siksi Taivaaseennosto ei ole tapahtunut. Hän halusi 

meidän seisovan kuilussa, jatkaakseen pelastusmahdollisuuden antamista yhä useammille 

ihmisille. Kun Herra näytti sen minulle tänään, minä ymmärsin.   

Minun kyyneleeni kuivuivat ja minä tunsin itseni halukkaammaksi kärsiä näitä takapakkeja ja 

jatkaa meidän rakkaiden naapuriemme vihasta ja torjunnasta huolimatta. Heillä ei ole mitään 

pelättävää meidän puoleltamme. No niin, yksi meidän rukoussotureistamme varmisti suunnan, 

jonka Herra antoi minulle. Siis, minä aion jakaa sen kanssanne. Hän aloitti… 

Minä sain tämän viestin Ehtoollisen aikana tänä aamuna ja halusin välittää sen teidän 

katsottavaksenne. (Tässä hän puhuu minulle) Näyttää siltä, että kun me ja Clare olemme 

tekemisissä Turvapaikan ja sen suunnalla olevan sodankäynnin kanssa, Herra haluaa kanavalla 

olevien Sydänasukkaiden keskittyvän hallituksiinsa rukouksissa, kuin myös Turvapaikan puolesta 

rukoilemiseen. Tässä viestissä on myös vetoomus Herralta meidän Satanisti ystävillemme. Herra 

aloitti… 



( Kolminaisuus ) ” Me olemme loppuun uupuneita Kansakuntien ja Amerikan kansan kanssa tästä 

miehestä , Donald Trumpista, jonka me olemme nimittäneet Presidentiksi, Päälliköksi maailman 

johtajien keskuudessa. Monet vastustavat häntä, julkisesti ja yksityisesti. Jotkut Minun ihmisteni 

joukossa ovat jopa ryhtyneet saarnaamaan ja profetoimaan häntä vastaan. Valheita! Katukaa, kun 

on vielä aikaa, valehtelevat profeetat, sillä on kirjoitettu… Minä olen Minun suurella voimallani ja 

Minun venytetyllä kädelläni tehnyt maapallon, ihmisineen ja eläimineen, jotka ovat maapallolla ja 

Minä annan sen kenelle Minusta näyttää oikealta.”  

” Presidentti Trump on MINUN valittuni. Ja kaikki johtajat, kotimaassa ja ulkomailla, jotka 

asettuvat hänen kannalleen totuudessa, ei pintapuolisesti, vaan vilpittömästi ja totuudessa, 

tulevat palvelemaan itseään, kansakuntiaan, maitaan ja kansojaan hyvin. Mutta ne johtajat ja 

ihmiset, jotka eivät sitä tee ja ovat avoimen vihamielisiä tai kaksinaamaisia, olivatpa kotimaassa tai 

ulkomailla, heistä on kirjoitettu… 

”Ja sitä kansaa ja sitä valtakuntaa, joka ei tahdo palvella häntä, Nebukadnessaria, Baabelin 

kuningasta ja joka ei anna kaulaansa Baabelin kuninkaan ikeeseen, sitä kansaa Minä rankaisen 

miekalla, nälällä ja rutolla, sanoo Herra, kunnes Minä teen heistä lopun hänen kädellänsä. Ja te, 

älkää kuulko profeettojanne, tietäjiänne, unianne, ennustelijoitanne ja velhojanne, jotka sanovat 

teille näin: ”Ette te joudu palvelemaan Baabelin kuningasta”. Sillä valhetta he ennustavat teille ja 

toimittavat teidät kauas pois maastanne: Minä karkotan teidät ja te hukutte. Mutta sen kansan, 

joka taivuttaa kaulansa Baabelin kuninkaan ikeen alle ja palvelee häntä, sen Minä annan jäädä 

omaan maahansa, sanoo HERRA; se saa sitä viljellä ja siinä asua.” Jeremia 27:8-11.  

( Clare ) No niin, pari mielenkiintoista asiaa minä haluan sanoa tästä kappaleesta. Mitä tulee 

Baabelin kuninkaaseen, minä luulen, että se on tavallaan viittaus siihen seikkaan, että hän on 

Systeemin kuningas, tavallaan. Liike-elämän systeemin. Hyvin, hyvin varakas ja menestynyt mies 

Baabelissa. Mutta hän on myös antanut sydämensä Herralle, uskoittepa te sitä tai ette. Minä 

uskon sen. Ja minä olen nähnyt joitakin hämmästyttäviä asioita tapahtuvan hengessä hänen ja 

Ezekielin kanssa. Siispä, minä uskon sen. Siis, Herra viittaa häneen, hänen asemaansa maailmassa, 

niin sanoaksemme.  

Ja mitä he sanovat olemisesta Baabelin kuninkaan ikeen alla. Kaikki, mitä siinä todella sanotaan, on 

että hän suojelee meitä. Hän suojelee meitä sosialismilta. Hän suojaa meitä. Ja häntä vastustavat 

ihmiset eivät oivalla, että he itse asiassa tuhoavat maamme perustuksia, niin että asiat voivat 

mennä todella pieleen. Obama teki uskomattoman tuhoisia asioita tälle kansakunnalle. 

Jeremia 27:13… ”Miksi pitäisi teidän kuolla, sinun ja sinun kansasi, miekkaan, nälkään ja ruttoon, 

niin kuin Herra on uhannut sitä kansaa, joka ei tahdo palvella Baabelin kuningasta?” 

( Clare ) Tai Donald Trumpia.  

( Kolminaisuus ) ” Me olemme lopen uupuneita Kansakuntien johtajien kapinallisiin toimiin, 

Kongressin jäseniin ja ihmisiin, joilla on liberaalit ideologiat. Siispä, nyt me esitämme selvän 

vaihtoehdon. Joillakin näistä on ajatus, että kahden vuoden kuluttua Trump ei enää tule olemaan 

Presidentti enää ja ”vallitseva tilanne” ennallistetaan ja tuodaan valtaan heidät, jotka poistettiin 

vallasta, Hillary, Obama, Biden. Ja ne, jotka ovat käsi kädessä heidän kanssaan tekemässä pahuutta 

vapaasti, sillä korruptio ja sokeus on ”rauha” pahoille, mutta lukekaa ja kuunnelkaa mitä on 

kirjoitettu Jeremia 28. luvussa ja huolellisesti harkitkaa (pyydän, lukekaa…). 

” Niille heistä Minun ihmisteni joukossa, erityisesti Amerikassa, erityisesti Hallinnossa, Minä sanon, 

valitkaa tänä päivänä ketä te tulette palvelemaan. Presidentti Trump oli ja yhä on MINUN 



valintani. Tämä ei tarkoita, että hän on täydellinen, mutta hän tulee tekemään Minun tahtoni ja 

Minä tulen siunaamaan hänen ponnistelunsa. Rukoilkaa hänen puolestaan aina, Minun 

Morsiameni, ja ne, jotka ovat Amerikan kansalaisia, äänestäkää virkoihin niitä, jotka tekevät 

yhteistyötä hänen kanssaan.” 

” Ne teistä, jotka ette ole Amerikkalaisia, rukoilkaa, että oman hallintonne johtajat tekevät 

yhteistyötä hänen kanssaan ja edistävät Minun agendaani. Italia ja Brasilia näkevät vastauksia 

rukouksiinsa. Minulle tuottaa suurta Iloa nähdä kansakuntien vihkiytyvän Minun Äidilleni ja Minun 

Pyhälle Sydämelleni. Rukoilkaa uskollisesti tämän puolesta, Minun ihmiseni. Minä olen teidän 

kanssanne ja Minä rakastan teitä enemmän kuin sanat voivat ilmaista.” 

” Ne teistä, jotka kutsuvat itseään Minun vihollisikseni, Minä vetoan teihin, kuulostelkaa tätä 

varoitusta. Monet teistä kohtaavat kuoleman tänä vuonna, äkillisen kuoleman, ilman 

mahdollisuutta katumukseen. Ja Minun suureksi kivukseni ja kärsimyksekseni ja teidän 

omaksenne, ilkeät demonit tulevat raahaamaan teidät Helvettiin. He innokkaasti odottavat 

täyttääkseen teidät tuskalla ikuisuudeksi.”  

” Pyydän, pyydän, tulkaa Minun luokseni, älkää viivytelkö yhtään hetkeä. Minä tulen antamaan 

anteeksi teille ja pesemään teidät puhtaaksi. Minä tulen pesemään teidän verentahraamat 

kätenne valkoisemmiksi kuin lumi. Minä tulen poistamaan pimeyden ja pahuuden sydämistänne ja 

antamaan teille uuden lihallisen sydämen, yhtä vaaleanpunaisen ja hellän kuin se oli päivänä, 

jolloin te synnyitte. Minä tulen tekemään sinne Minun kotini teidän kanssanne ja Minä en tule 

koskaan jättämään teitä. Katukaa, kun on vielä aikaa.”  

” Voinko Minä kertoa teille salaisuuden? Jos Saatanan ei olisi tarvinnut pettää teitä, jos hän voisi 

tappaa teidät nyt ja saada teidät ja ne, jotka seuraavat teitä helvettiin kanssaan juuri tällä hetkellä, 

hän tappaisi teidät silmänräpäyksessä. Minun käteni jopa nyt pidättelee häntä. Vapaan Tahdon 

Lain mukaan teidän täytyy valita vapaasti seurata häntä ja hän käyttää petosta ja valheita ja hän 

opettaa teidät pettämään muita.”  

” Ainut rehellinen asia Saatanassa on hänen ylpeytensä, hänen vihansa Minua ja kaikkea Minun 

luomaani kohtaan ja hänen suuri raakuutensa. Minun käteni pitelevät häntä tappamasta teitä. 

Saatana ei voi tehdä kaikkea haluamaansa teidän kanssanne, koska Minä estän häntä.”  

” Koska Minä rakastan teitä. Kyllä, jopa nyt, Minä rakastan teitä syvästi. Minä muovasin teidät, 

imeytin teidät Minun omaksi kuvakseni ja samankaltaiseksi, kykyinenne, lahjoinenne ja 

unelminenne; tarpeet ja halut, jotka vain Minä voin täyttää. Aivan kuten te täytätte Minun 

sydämessäni paikan, joka on tehty vain teitä varten! Älkää riistäkö itseltänne ja Minulta ja koko 

Taivaalta meidän rakkauttamme, meidän suhdettamme, rakkautta, jonka Minä olen kuvitellut 

meidän jakavan yhdessä ennen kuin maailma ja kaikki, mitä siinä on, oli tehty.”  

” Joillekin teistä tämä tulee olemaan viimeinen kerta, kun te tulette kuulemaan Minun vetoavan 

teihin. Tulkaa Minun luokseni ja katukaa. Sillä Minä tulen, jopa nyt, täysin antamaan anteeksi.” 


