
432. Jeesus sanoo…  
Älkää koskaan ottako Minun Työtäni Sielussa & Minä olen Donald Trumpin kanssa 

ÄLKÄÄ KOSKAAN OTTAKO MINUN TYÖTÄNI SIELUSSA & MINÄ OLEN DONALD TRUMPIN KANSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Marraskuuta, 2016.  

Clare aloitti… Kun tulin rukoukseen, sanoin… ’Olen tässä, Herra.’  

Jeesus vastasi… ”Minä olen tässä myös. Minun käsivarteni ovat ympärilläsi. Minä olen luonasi 
tarkkaavaisesti, koska Minä rakastan sinua, eikä kukaan ole ottamassa pois Minun paikkaani sinun 
elämässäsi. Te olette toisianne varten, mutta kukaan muu ei ole sinun Jeesuksesi – vain Minä. Toiset 
ovat rohkaisemassa sinua, mutta eivät ottamassa haltuunsa Minun työtäni. Sinä tiedät jo paljon siitä, 
mitä sinulle on kerrottu. Minä lähetän muut lähinnä tuomaan vahvistuksen. Meillä on meidän oma 
suhteemme.”  

”Ei olettamuksia, Minun lapseni, avustakaa toisianne, mutta älkää koskaan vaatimalla vaatiko 
toisianne. Sallikaa Minun työskennellä sielussa, sallikaa Minulle Minun tilani heidän sydämissään ja 
hengissään. Jos te ette tunne suuntaa hyväksi, teidän ei koskaan pitäisi tehdä sitä. Pikemminkin 
odottakaa Minua vahvistamaan se. Jos Minä en vahvista sitä, te säästytte väärään suuntaan 
menemiseltä. Jos Minä vahvistan sen, te olette pitävämmin siinä suunnassa.”  

”Mutta te ette koskaan saa astua rajojenne yli ja ottaa Minun työtäni sielun sydämessä. Jos sielu 
vastustaa suuntaa, yksi kolmesta asiasta on tapahtumassa…                                                                                          
1.Suunta on väärä.                                                                                                                                                     
2.Sielu vastustaa Minua, eikä halua mennä siihen suuntaan, vaikka Minä kaipaan vahvistaa sen heille. 
Vaikka Minä tekisin sen, he eivät tunnistaisi sitä, koska se on heidän tahtoaan vastaan. Enkä Minä 
koskaan pakota ketään Minun tapaani.                                                                                                                                
3.Minä en ole vahvistanut heille, että se on oikea suunta, vielä. Ja tässä tapauksessa teidän tulee 
odottaa ja heidän tulee odottaa Minua. Te todella saatatte olla väärässä – kun olette varmoja, että 
olette oikeassa. Tässä nöyryys astuu kuvioihin. Minä olen ainut, joka on erehtymätön.”  

”Monet vanhimmat kirkossa ovat ylittäneet rajansa, eivätkä ole ymmärtäneet, että heidän roolinsa on 
vahvistaa ja neuvoa, muttei ottaa vastuuta sielun ohjaamisesta tekemään tätä tai sitä ja varmasti ei 
koskaan vaatimalla vaatia, että heidän tapansa on oikea ja sielu on väärässä.”  

”Minun työni on antaa sielulle vakaa usko tehdä tai olla tekemättä jotakin. Siispä, olkaa huolellisia, 
rakkaat, kuinka käsittelette toinen toisianne, niin että te ette otaksu Minun rooliani heidän 
elämissään. Nöyryys, ystävällisyys ja kärsivällisyys ovat aina hyveitä, joita tarvitaan, kun joku on 
harkitsemassa tärkeitä ongelmia elämässä.”  

”Aikojen alusta asti Minä olen työskennellyt miesten, naisten ja lasten omantunnon kautta. Heille ei 
tarvitse kertoa mitä tehdä, he tietävät sydämissään. Mutta te olette paikalla auttamassa heitä 
löytämään sen ja saamaan vahvistusta Minulta. Älkää koskaan vaatimalla vaatiko, että te yksin 
tiedätte vastaukset. Ylpeys on kauhistus Minulle ja paljon vahinkoa tehdään herkille sieluille, kun 
painostusta käytetään sopimattomasti.”  

”Clare, yksi syistä, miksi sinä olet ystävällinen sielujen kanssa tällä alueella, on, että joku on otaksunut 
sinua kohtaan ja aliarvioinut sinut niin monta, monta kertaa ja sinä tiedät hyvin, kuinka haavoittavaa, 
vähättelevää ja hämmentävää se on. Sinä olet paimenena ohjaamassa ja suojelemassa ja opettamassa 
muita, kuinka löytää heidän oma tapansa Minun kanssani, mutta ei koskaan korvaamassa Minua.”   



( Clare ) Nyt minulla oli joitakin näkyjä rukouksen aikana, jotka huolestuttivat minua, Ja Herra oli 
osoittamassa niitä nyt.  

( Jeesus ) ”Nyt tästä verenhimoisesta ryhmästä Lähi-Idässä. Kuten Minä olen kertonut sinulle 
aikaisemmin, tämä on Ismaelin siemen. Ja teidän presidentiksi valitullanne on kaikki oikeudet estää 
heitä vakiinnuttamasta verkostoa Yhdysvaltoihin. Valitettavasti on aivan liian myöhäistä siihen. 
Kuitenkin Minä tulen olemaan hänen kanssaan, kun hän siivoaa soluja ja ylistyspaikkoja, joista käsin 
kobrat lisääntyvät ja levittävät myrkkyään.”  

Kuvateksti: ’Islam tulee hallitsemaan maailmaa, vapaus voi mennä helvettiin.’  

”Viha ei koskaan ole ollut Minun tapani, poikkeuksena epäjumalanpalvonta – kun Minä käänsin 
rahanvaihtajien pöydät. Se oli oikeamielisyyden teko ja oikeamielistä on, että tämä paha supistetaan 
ja karkotetaan.”  

”Te ette koskaan tule kykenemään juurimaan kaikkea pahaa pois, kuitenkin se tulee kasvamaan paljon 
hitaammin, kun ratkaiseva isku on käynnistetty.”  

( Clare ) Herra, onko tämä Sinulta tullut visio, joka minulla on?  

( Jeesus ) ”Kyllä se on ja tätä vastaan pitää rukoilla. Tämä ei ole vain kovin todennäköistä, vaan se on 
suunniteltu.” 

( Clare ) Ja tämän näin rukouksessa, rekka oli parkkeerattuna kujalla New Yorkin kaupungissa – ja 
siellä on paljon kujia. Joitakin hyvin korkeita rakennuksia oli sivuilla ja joitakin matalampia 
rakennuksia. Joka tapauksessa, tämä rekka oli ohjattu kujalle ja katto oli auki ja tietyssä kulmassa 
oleva ohjus alkoi ilmestymään. Ensin se oli vaakasuorassa ja sitten se heilahti kulmaan ja oli 
pystysuorassa. Ja sitten se laukaistiin suoraan Trump Tornitalon yläkerroksia kohti (Trump Tower).   

( Jeesus ) ”Hän (Donald Trump) ei ole turvassa tässä paikassa, pikemminkin hän on helppo saalis. 
Kuitenkin tämä ajatus on juolahtanut myös muiden mieliin, toisten, jotka ovat häntä lähellä ja se on 
huomioon otettava seikka. Toimiin on ryhdytty.”  

”Ei voisi olla parempaa juonta tuhota Herra Trump, kuin syyttää siitä muslimeja, täsmälleen samalla 
tavalla kuin New Yorkin kaksoistorni-iskusta syytettiin heitä ja syylliset silti näyttäisivät viattomilta 
yleisön silmissä. Kuitenkin Minä olen hänen kanssaan, Clare, ja vaikka Minun täytyisi kääntää ohjus 
ympäri, Minä voisin tehdä sen. Minä pyydän sinua vain rukoilemaan, Rakas.”   

(Muistakaa, tämä viesti on Marraskuun 20.päivältä, 2016) 

( Clare ) Oi, tuo sana ’Rakas’ kuulostaa niin suloiselta minun korvassani, Herra.  

( Jeesus ) ”Ja niin sen tulisikin. Sinä todella olet Minun Rakkaani ja Minä olen kaivannut sinua 
kauheasti ja sinä olet kadottanut näkymän meidän suloisimmista ajoistamme yhdessä. Meillä tulee 
olemaan enemmän näitä, jos sinä vain tottelet Minua kaikissa asioissa. Minä tiedän, että tämä on 
lyhyt viesti, mutta se on ajantasainen ja tarpeellinen nyt. Muuten, rakkaat, Minä onnittelen teitä 
teidän rukouksistanne ja uhrauksistanne. Ne ovat auttaneet merkittävästi estämään tiettyjä asioita 
tapahtumasta.”  

”Pyydän, olkaa rohkaistuneita ja jatkakaa. Me emme ole perillä aivan vielä. Joka päivä Minä voimistan 
teitä taistelua varten, kun te vastaanotatte ehtoollisen. Tietäkää aina, että Minun voimani täydellistyy 
teidän heikkoudessanne. Minä todella olen teidän jokaisen kanssanne. Minä siunaan teidät nyt 
armolla hienosäätää Minun ääneni sydämissänne ja tietää ero Minun ja vastustajanne välillä.” 


