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PUOLUSTAKAA TOTUUTTA, PALJASTAKAA VALHEET & SEISOKAA PRESIDENTTI TRUMPIN TAKANA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Helmikuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ” Amerikkalaisille on tyrmistyttävää, mitä on ollut käynnissä aivan heidän neniensä 

alla. Itse asiassa se on niin tyrmistyttävää, että kukaan ei halua uskoa sitä. Ja tätä hyödyntää eliitin 

kontrolloima media. Mitä enemmän suolta on kuivattu vettä, sitä ilkeämmiksi kostotoimet tulevat. 

Tässä Minun kristityt ihmiseni voivat saada voiton. Puolustakaa totuutta, paljastakaa valheet ja 

seisokaa solidaarisuudessa tämän miehen takana… Presidentti Trumpin.”  

” Monia huhuja ja vääriä raportteja on luotu hänestä, että horjutettaisiin hallintoa, mutta Minun 

Rukoilevat Kristityt ihmiseni nyppivät nämä valheet jo, kun ne ovat nupulla, rukouksella. Rukous, 

rukous ja vielä Minä sanon: rukous. Kyllä, te olette kärsineet suuresti tämän miehen puolesta ja 

sen puolesta, mikä on oikein ja teidän rukouksenne estävät hyökkääjiä aiheuttamasta vahinkoa. 

Mutta hän tarvitsee rukouksia voiman takia… moraalisesti, hengellisesti, fyysisesti ja 

emotionaalisesti.”  

” Maanalainen hallitus tulee piilopaikoistaan ja käyttää monia tietämättömiä ihmisiä, joilla ei ole 

mitään mielenkiintoa tehdä sitä, mikä on oikein tälle kansakunnalle.”  

( Clare ) Herra, kuinka tämä voidaan pysäyttää?  

( Jeesus ) ” Minä työskentelen monien sydämissä. Mutta kun itseä on informoitu ja sitten informoi 

niitä, joilla ei ole ymmärrystä - se tulee kääntämään asioiden kulun, yhden kerrallaan. Totuuden 

paljastaminen on suurin aseenne rukouksen jälkeen. Käynnissä on epätoivoinen taistelu, kun he 

yrittävät kaataa hallinnon. Siksi niin moni teistä on kutsuttu etulinjaan rukoilemaan ja tarjoamaan 

uhrauksia ja kaikenlaista kärsimystä auringon alla. Me tulemme VOITTAMAAN tämän taistelun, 

mutta se on hurja.”  

” Sillä aikaa, Minä kutsun teitä, Sydänasukkaat, ottamaan käyttöön lahjanne, kuin myös 

taistelemaan epäoikeudenmukaisuutta ja korruptiota vastaan. Aivan kuten Nehemia taisteli, kun 

hän rakensi muuria uudelleen, niin myös teidän täytyy pitää miekkanne yhdessä kädessä, kun te 

luotte ja viette sanomaa eteenpäin toisella.”  

( Clare ) Voi Jeesus, minä tunnen itseni niin kyvyttömäksi tähän taisteluun. 

( Jeesus ) ” Ei niin, Clare. Sinulla on paljon tarjottavaa ja sinun ehtoollisesi ovat voimallisia. Älä 

anna periksi, Rakkaani. Te molemmat olette tehneet osanne esirukoilemisessa. Sinä et voi nähdä 

kaikkien rukoilevien vaikutusta, mutta sinä olet olennainen osa sitä, koska sinä kehotat muita.”  

” Herää Amerikka, herää! On aika nähdä poliittisen järjestelmänne todellisuus, että mitä se on 

ollut ja yhä on. Aika vaatia edustajianne vastuuseen kuuliaisuuksistaan ja tavasta, jolla he 

hyökkäävät niitä kohtaan, jotka ovat ”kuivaamassa suota”. ”  

” Se on häijyä, likaista toimintaa, mutta Minun enkelini ovat taistelemassa ja työskentelemässä 

kovasti kääntääkseen asioiden kulun. Paljon viisautta ja yliluonnollisen kaltaista vaikutusta on 

käytetty hyväksi vihollista vastaan. Kun ihmiset rakastavat oikeamielisyyttä enemmän kuin omia 

elämiään, tämä paha estetään, että se ei pääse tekemään vahinkoa ja ehkä jopa kukistetaan. 

Kaikki on teidän käsissänne, Minun Ihmiseni – teidän rukoustenne, teidän paastojenne ja 



uhraustenne. Teidän kykynne informoida tietämättömiä. Se vähä, minkä te teette, suurennettuna 

tuhansia kertoja, kääntää asioiden kulun. Jatkakaa hyvää työtä.”  

” Minä tiedän, että monille on ollut kovaa; hyvin, hyvin kovaa. Mutta ei ole ollut muuta keinoa 

kerätä voimaa vapauttaa armoja ihmisille. Se on verinen ja kova taistelu ja monia uskon sankareita 

on tullut etulinjaan ja he ovat kokeneet vakavia tappioita. Kuitenkin heidän sydämensä ovat 

laajentuneet Sydänasukkaan rukouksessa Minun kanssani ja he ovat tehneet urhoollisesti.”  

” Siispä, pyydän, älkää lannistuko raivoavassa myrskyssä, henkilökohtaisissa ponnisteluissa ja 

hyökkäyksissä näinä aikoina. Pikemminkin nouskaa todistamaan totuutta ja hellävaraisesti 

armeliaisuudessa ja veljellisessä yhteisymmärryksessä tavoittakaa niitä, jotka eivät ole tietoisia ja 

paljastakaa todelliset aikomukset ja vastustuksen lähde ja mitä he todennäköisesti menettävät, jos 

he jatkavat tietämättöminä.”  

” Minä olen teidän kanssanne tässä taistelussa. Antakaa rukoustenne ja uhraustenne edeltää 

kaikkea, mitä te teette ja pitäkää velvollisuutenanne tiedottaa tietämättömiä. Aina veljellisessä 

rakkaudessa, eikä koskaan kiistanalaisuudessa eikä pahantahtoisuudessa.”  

” Minä olen teidän kassanne, kallisarvoiset, ja jokainen teidän ponnisteluistanne tuo Minulle 

suurta lohtua,  tetodella välitätte tämän maailman lapsista, kuten Minä välitän.” 

Viestin Toinen Osa…  

Jeesus aloitti… ”Obaman aika sumuttaa tätä kansakuntaa on tulossa loppuun. Hänet tullaan 

paljastamaan sellaisena kuin hän on ja tämä maa tulee kävelemään hänen luidensa ylitse 

kohtaloonsa.”  

( Clare ) Vau, se on profetia! Ja minä haluan kommentoida tässä. Se ei poissulje, että Obamasta 

tulee yhden maailman johtaja, antikristus, josta on puhuttu Ilmestyskirjassa ja Danielin Kirjassa. 

Menneisyydessä Herra on vahvistanut minulle, että hän on siihen rooliin valittu mies. Minun 

ainoat muut ajatukset tätä koskien ovat, jos Herra viipyy, koska me olemme tottelevaisia ja 

uskollisia Hänelle, toinen saattaisi ottaa hänen paikkansa siinä roolissa. Mutta mitään tästä minulle 

ei ole Jeesus kertonut. Siispä, siihen asti, kunnes kuulen eri tavalla, hän on yhä valittu olemaan 

antikristus. Jeesus jatkoi…  

( Jeesus ) ” Ja kun sinä olit ajattelemassa, tämä ajatus on Minulta.”  

( Clare ) Se on ollut kiertelemässä minun päässäni muutaman päivän…  

( Jeesus ) ” Jos te haluatte tuhota tämän kansakunnan, tehkää siitä varakas. Silloin todellinen vaara 

tulee. Niin kauan kuin tämä kansakunta tukeutuu Minuun, Minä tulen puolustamaan sitä. Mutta 

jos kristityistä tulee maailmallisia ja huolettomia, silloin tämä kansakunta tulee kukistumaan. 

Suurin mahdollisuus kukistumiseen on suuren voiton jälkeen. Jos tämä kansakunta tukeutuu 

Minuun, Minä tulen todella tukemaan sitä.”  

” Mutta Minä kutsun teitä kaikkia tehostettuihin rukouksiin. Ettekö te voi tuntea sitä? Ettekö voi 

tuntea, että Minä tarvitsen teidän valvomisianne ja esirukouksianne? Se, mitä Minä olen esittänyt 

teille, on se hyvä, mikä VOI tapahtua, jos te paastoatte niin kuin voitte ja rukoilette. Paastoatte ja 

rukoilette hartaasti, Minun Ihmiseni. Käyttäkää Pyhää Armorukousta vedotaksenne Isältä lisää 

aikaa, lisää armonaikaa ja lisää armoa maailmalle.”  

” Ne kolme vuotta, mistä Minä olen kertonut teille, ovat yhä EHDOLLISIA. Se on yhä riippuvaista 

teidän rukouksistanne ja paastoista. Minä näytän teille mitä VOI tapahtua, mutta se EI tule 



tapahtumaan, jos te rukoile ja paastoa tänä vuodenaikana, kunnes suurin vaara on ohi. Kyllä, 

presidentillänne tulee olemaan haasteita kohdattavana, mutta ei niin kriittisiä kuin, mitä hän 

kohtaa juuri tällä hetkellä. Siksi Minä kutsun Minun rukoussoturini paastoamaan ja rukoilemaan.”  

” Odottakaa Minun toimivan mahtavasti ja te TULETTE näkemään Jumalan kunnian ja Hänen 

riemuvoittonsa pahasta tänä tulevana vuodenaikana. Shalom, Minun Rakkaani, Shalom (=rauha). 

Kyllä, Minä kutsun teidän rukouksianne tuoda rauha maailmaan, niin paljon kuin on mahdollista 

tänä hyvin sekasortoisena hetkenä.” 


