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MARRASKUUN 7, 2020… DONALD, MINÄ PUOLUSTAN SINUA & TULEN SAAMAAN AIKAAN VOITON  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 7. Marraskuuta, 2020.  

( Clare ) Rohkaistukaa minun rakkaat Sydänasukkaani. Herra nauraa niille, jotka ajattelevat 
päihittävänsä Hänet älykkyydellään. Heräämiseni jälkeen menin tarkistamaan aikaa ja puhelimessani 
oli Associated Press’in (=uutistoimisto AP) julistus, joka ilmoitti, että Joe Biden oli meidän uusi 
Presidenttimme. Se kuulosti tarpeeksi viralliselta, mutta itse asiassa sillä ei ole mitään laillista pohjaa, 
sillä se on kaukana siitä, että se olisi tämän kansakunnan laillisten auktoriteettien hyväksymä. 
Lehdistöllä ei ole sanomista tässä tai kuten Fox Uutisten Hannity kutsuu heitä… ”Media Mob” 
(=Median lauma). Hän on muuten erinomainen lähde, paljastaen vain laajalle levinneen vaalivilpin 
jäävuoren huipun, jopa näyttäen kuvanpätkiä äänestyspaikoilta, näyttääkseen toteen laajalle 
levinneen äänestyslippujen peukaloinnin.  

Sitten vedin Rhema-viesti kortin ja viesti oli… ”Hiljenny Herran edessä ja odota Häntä. Älä vihastu 
siihen, jonka tie menestyy, mieheen, joka juonia punoo.” (Se on Psalmi 37:7)   

( Clare ) Siispä minä juhlin Herran Ehtoollista Presidentti Trumpin puolesta ja juuri sen jälkeen kuulin 
Herran äänen sydämessäni, puhuvan hänelle.  

( Jeesus Donald Trumpille ) ”Minun poikani, nämä ovat asioita, joista Minä kerroin sinulle, ennen kuin 
tulit virkaan. Minä kerroin, että sinä muistuttaisit Minua ja Minun kärsimystäni. Ja nyt tällä hetkellä, 
se on tapahtumassa. Minä olen suojellut sinua ja tulen jatkamaan sinun suojelemistasi, sillä koko 
helvetti on asettunut vastustamaan sinua ja tätä kansakuntaa. Koko elämäsi ajan Minä olen 
valmistellut sinua tätä aikaa varten, sillä se on sinun kohtalosi. Nyt sinä riiput ristillä Minun kanssani, 
kun koko maailma hylkää sinut, heittäen panettelua, herjaa ja paljon kaikenlaisia valheita ja saastaa 
päällesi.”  

”Sinä olet puolustanut Minun rooliani tälle kansakunnalle, sillä se on yksi kansakunta Jumalan 
alaisuudessa ja tämän vuoksi sinä jaat muodollisuuden käyttää pilkan orjantappurakruunua, jota myös 
Minun täytyy käyttää, jopa tällä hetkellä. Mutta ole hyvällä mielellä, ole voimistunut, jatka 
rohkaistuneena, sillä sinun Jumalasi puolustaa sinua ja tulee saamaan voiton aikaan, jonka Minä 
sinulle lupasin. Tiedätkö sinä, että sinä ja Minä olemme enemmistö? Tiedätkö sinä, että Minua ei 
voida jakaa ja että Minä olen tässä sinun kanssasi, eläen sinun sydämessäsi, oikean kätesi puolella? 
Kyllä, Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat vieressäsi ja sydämessäsi, ja jos Minä olen sinun puolellasi, kuka voi 
olla sinua vastaan?  

”Me olemme enemmistö, eikä mikään voi kukistaa sitä, minkä Minä olen säätänyt sinulle. Minä 
pyydän vain, että jatkat uskomista ja että henkilökuntasi ja kaikki kristityt, jotka pitävät sinulle seuraa 
ja sinun intohimosi, tulevat pitelemään käsivarsiasi ylhäällä, kun sinä kohotat sauvasi tämän 
kansakunnan ylle. Minä olen nimittänyt sinut papiksi ja profeetaksi, vapauttamaan Minun ihmiseni 
Luvattuun Maahan. Minä kutsun kaikkia kristittyjä yhdistymään sinun taaksesi ja kohottamaan sinun 
käsivarsiasi, jotka Minun Pyhä Tahtoni on tehnyt ja kamppailemaan tästä kansakunnasta ja sen 
asianmukaisesta perinnöstä.”  

”Amerikka, sinut on tarkoitettu suuria asioita varten. Amerikka, johtajasi tulee nousemaan jälleen ja 
tämä kansakunta tulee kunnostautumaan pyhyydessä ja viisaudessa, vaikuttaen siihen, että koko 
maailma palaa totuuteen. Tämä on Minun viimeinen ponnistukseni tuoda kaikki ihmiset Minun 
luokseni, ennen kuin Minun Isäni vapauttaa vihan, joka tulee puhdistamaan teidän maailmanne 



pahantekijöistä. Minä olen keräämässä Minun poikaseni Minun siipieni alle, niin kuin ankkaemo 
kokoaa poikasensa. Me tulemme saamaan riemuvoiton ja tämä kansakunta tulee saamaan päivänsä.”  

”Ole rohkea, Minun poikani. Vaikka kaikki hylkäävät sinut, Minä en tule koskaan hylkäämään sinua. 
Ota tämä sana sydämeesi, jopa kuten Minun Äitini piti aarteenaan Minun sanojani syvällä 
sydämessään ja ne antoivat hänelle rohkeutta kestää Minun verisen kärsimykseni. Sillä hän tiesi, että 
mitä Minä olin luvannut hänelle, tulisi pian tapahtumaan.”  

( Clare ) Siispä seisokaamme Presidenttimme takana, lohduttaen häntä hänen kärsimyksessään, jopa 
lohduttaen Herraa, kun Hän kärsii hänen kanssaan ja tukekaamme häntä rukouksella ja paastolla ja 
julistakaamme uskoamme Jumalaan, vaikuttaaksemme tälle kansakunnalle varatun suunnitelman 
toteutumiseen. Amen. 


