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Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 10. Marraskuuta, 2016.   

Trump voittaa ja taistelu alkaa (Viesti on Marraskuun 10. päivältä, 2016 – 2 päivää Vaalien jälkeen) 

( Clare ) Olkoon Herran ilo meidän kaikkien kanssamme, Sydänasukkaat. Mikä suunnaton voitto! 
Kuulin yhdestä lähteestä, että päivänä, jolloin hän (Donald Trump) vannoo virkavalansa, hän tulee 
olemaan 70 vuotta, 7 kuukautta ja 7 päivää vanha! Ihmeellistä!  

Jeesus aloitti… ”Minun käsivarteni eivät koskaan ole olleet lyhyet. Minä tulen saattamaan loppuun 
sen, mitä Minä olen aikonut tehdä, mutta se tulee vaatimaan Minun Ihmisteni rukouksia. Rakkaat, 
taistelu on vasta alkamassa. Lonkerot ulottuvat syvälle Amerikan maaperään ja se tulee olemaan 
pitkä, kova taistelu Amerikan ennallistamiseksi ja hänen asettamisekseen pystyyn jaloilleen.”  

”Nuorten aivopesulla on ollut merkittävä vaikutus erillisyyden aiheuttamisessa ja se tulee jatkumaan, 
kunnes totuus paljastetaan heistä, jotka ovat voittaneet heidän sydämensä. Persoonallisuus merkitsee 
kaikkea. Naisten oikeudet, maahanmuuttopolitiikat, kaikki tajutaan vahvasti jälkiseurauksissa.”  

”Minun rakkaat, vaikka tämä mies (Trump) näyttää ärhentelevältä tollolta pinnalta katsottuna, hän ei 
saanut omaisuuttaan olemalla tietämätön ihmisten tavoista. Hän välittää syvästi tästä maasta ja 
hänellä on Minun visioni ennalleen palautukselle. Vaikka jotkut keinoista näyttävät karskeilta 
ulkomaalaisista, tämä maa on niin pirstoutunut ja muslimit ovat soluttautuneet tänne, että nämä 
keinot ovat hyvin tarpeellisia. Kuitenkin lonkerot ulottuvat syvälle. Se, mitä Minä tarvitsen teiltä 
kaikilta, on päivittäinen rukous, että hän tekee päätöksiä, joita Minä haluan hänen tekevän ja että hän 
kulkee pehmeästi ison sauvansa kanssa.”  

”Hänellä on paljon PR-työtä tehtävänä, yhdistääkseen uudelleen tämän kansakunnan. Voitte olla 
varmoja, että he, jotka esiintyvät vakuuttavina ystävinä, ovat kuolettavia vihollisia ja tulevat 
syöksymään tehdäkseen mitä tahansa, aiheuttaakseen kaaoksen tässä maassa.”  

”Aivan kuten te rukoilitte rauhan puolesta kokoontumisessa, Minä tarvitsen teidän rukoilevan aivan 
tällä samalla tavalla tämän vallanvaihdon puolesta ja kaikkien järjestettyjen mielenosoitusten vuoksi. 
Kyllä, ne ovat järjestettyjä ja tahallisesti lietsovat hajaannusta ja erillisyyttä. Tämä voidaan kukistaa 
rukouksella. Minä pyydän teitä rukoilemaan.”  

”Minun kaunis Morsiameni, tämän kansakunnan tulevaisuus on vaakalaudalla, kunnes Presidentiksi 
valittu Trump on ollut virassa kaksi vuotta. Siispä, pyydän, olkaa valppaita rukoilemaan rauhaa tähän 
kansakuntaan joka päivä.”  

”Minun sydämeni mukaista teille kaikille on, että te kukoistatte rakkaudessanne ja jumalallisissa 
lahjoissanne, että kaikki ihmiset tulisivat tuntemaan Minut. Jos jokainen teistä tukee ristiään ja 
vastuitanne kutsumuksessanne, teidät tullaan palkitsemaan yli villeimpien unelmienne.”  

”Kansakunnan pitää elää rauhassa, että se voisi kukoistaa ja te olette nähneet tuhoavat vaikutukset, 
kun jätetään huomiotta heidät, jotka ovat johtaneet tätä maata. Monet teistä kärsivät tämän 
kansakunnan synneistä, joita Minä olen sallinut, koska hän (Amerikka) on tehnyt iljetyksiä 
kolmannelle maailmalle ja harjaannuttanut radikaaleja palkkamurhaajia tällä maaperällä, kuin myös 
aborttien ja maailman väestön kontrolloimisen vuoksi, Maapallon luonnollisten rytmien 
manipuloimisella. Minä loin Maapallon, niin että kaikki ihmiset voitaisiin ravita maasta.”   



”Niin kuin Amerikka menee, niin menee muu maailma. On suuri mahdollisuus peruuttaa pahan aalto, 
joka olisi voinut tehdä mahdolliseksi Danielin kirjan ennustukset, AntiKristuksen yhden maailman 
hallinnon, tapahtumasta paljon aiemmin.”  

( Clare ) Ja tässä minä haluan selventää. Tässä Hän ei sano, että Danielin kirjan tapahtumat eivät tule 
tapahtumaan. Hän sanoo, että ne TULEVAT tapahtumaan, mutta niitä lykätään rukoustemme vuoksi.”  

( Jeesus ) ”Kun te rukoilette, Minä hajotan avaintapahtumat, niin että heille on mahdotonta toteuttaa 
niitä. Te ette näe, mitä Minä teen kulissien takana, mutta te näette vaikutukset – kuten Donald 
Trumpin valinnan virkaan ja sen, että Amerikka edes onnistuu järjestämään vaalit, kun oli suunnitelma 
meneillään estämässä niitä tapahtumasta. Mutta rukoustenne vuoksi se ei onnistunut.”  

”Tämä on Minun voimani, rakkaat. Uskokaa vakaasti Minun kykyyni ja katsokaa Minun saavan 
mahdottoman tapahtumaan johdonmukaisesti. Minä teen tämän, niin että te voisitte mennä 
eteenpäin, palvellen ja tuoden sieluja Minun luokseni.”  

”Ja viimeinen varoituksen sana, älkää tulko vedetyiksi mukaan näihin lietsoviin poliittisiin 
mielenosoituksiin, joita tullaan käyttämään maan kahtiajakoon ja aiheuttamaan sisällissota.”  

”Tämä saattaa näyttää kaukaa haetulta teistä, mutta te ette katso, mitä on näiden mielenosoitusten 
kulissien takana. Te näette ne vain ihmisten tyytymättömyyden pintaan tulleina ilmauksina. Kun 
katsotaan tarkemmin, on olemassa suunnitelma häiritä maan vakautta, jopa antaen tekosyy 
sotatilalaille, kun pahat hyötyvät ihmisten tunteista. Älkää ottako osaa näihin.”  

”Menkää pikemminkin polvillenne ja rukoilkaa, että Minä tulen riisumaan heidät aseista. Minä toivon 
piteleväni teitä hellästi, rakkaat. Minä toivon lohduttavani ja rohkaisevani teitä. Minä olen niin kovin 
pahoillani, että teidän täytyy käsitellä näitä tilanteita, tuodaksenne sieluja Minun luokseni, mutta 
tämä on osa teidän vastuutanne Minun Morsiamenani.”   

”Ymmärtäkää, että vaikka Minun opetuslapseni eivät sekaantuneet poliittisiin asioihin, nämä ajat ovat 
erilaisia. Te elätte demokratiassa ja se mihin äänenne laitatte, vaikuttaa elämäänne. Kun te tuette 
niitä, jotka hyväksyvät abortin, te laitatte suuren painon omille henkilökohtaisille hartioillenne ja 
perheenne myös – kuin myöskin takaatte tuomion kansakunnallenne.”  

( Clare ) Tässä vaiheessa Herra alkoi siteeraamaan Pyhiä Kirjoituksia… 

( Jeesus ) ”Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja 
kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaikkien esivallan puolesta, että saisimme 
viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja 
otollista Jumalalle, meidän Vapahtajallemme.” 1. Kirje Timoteukselle 2:1-3.  

”Nyt Minä siunaan teidät, Minun rakkaat ja kiitän teitä ponnistuksistanne ja rukouksistanne. Yhdessä 
me todella olemme merkinneet tälle kansakunnalle ja maailmalle. Te olette tehneet hyvin ja jopa 
suurempia armoja annetaan teille teidän uskollisuudestanne.” 


