
474. DONALD TRUMP… NÄIN SANOO HERRA 

Donald Trump Näin sanoo Herra… Yhteenveto viimeisen 10 Kuukauden Viesteistä Jeesukselta Sisar 
Clarelle, 25. Huhtikuuta, 2016- 25. Helmikuuta, 2017. 

Ote viestistä 25. Huhtikuuta, 2016 – Päivitys Amerikan Tulevaisuudesta  

Jeesus aloitti… ”Minä olen kuulostellut teidän rukouksianne, Minun Morsiameni. Kuukausi sitten Minä 
pyysin teitä sinnittelemään katumuksessa ja rukouksessa kansakunnan puolesta. Ei vain tällä 
kanavalla, vaan läpi Minun Ruumiini, Minä istutin sanan, siellä missä se hyväksyttäisiin ja sen 
perusteella toimittaisiin. Ja te kaikki olitte tottelevaisia sovittelemaan itsenne rukoukseen ja sen 
seurauksena, tiettyjä asioita on helpotettu, lievennetty, peruttu ja vähennetty. Se sisältää teidän 
johtonne, joka on avaintekijä tulevaisuudellenne.”  

”Amerikalle on annettu toinen mahdollisuus, mutta se ei ehkäise Taivaaseennostoa ja sitä, mikä 
täytyy vielä täyttyä Maapallolla. Se lieventää sitä, mutta ei ehkäise sitä.”  

”Amerikassa on ollut paljon katumusta viimeisen kuukauden aikana, paljon. Silti, se mitä on 
kirjoitettu, täytyy tapahtua. Kuitenkin katumus on saanut aikaan monien tapahtumien viivästymisen. 
Täytyy olla katumisen jatkuvuutta, sen täytyy mennä syvemmälle ja syvemmälle. Monet eivät ole 
tietoisia siitä, kuinka he ovat loukanneet Minun Isääni, mutta tämä tulee tapahtumien mukana.”  

Clare kysyi… Herra, entä Donald Trump?  

Jeesus vastasi… ”Hän on hyvä mies virkaan. Me tulemme näkemään. En voi sanoa mitään lisää tällä 
kertaa, kaikkea ei ole vielä päätetty. Mutta hän on Minun Isäni valinta Amerikalle.”  

”Silti Amerikalla ja kirkolla on paljon tehtävää. Hyvin paljon. Paljon enemmän katumusta, laajemmalti. 
Tämä tulee tapahtumaan tiettyjen tapahtumien jälkeen. On paljon toivoa, Clare, paljon toivoa. Ne, 
jotka ovat kuulostelleet Minun vetoomuksiani rukoukseen ja katumukseen, ovat kääntäneet tämän 
maan kohtalon. Se ei tarkoita, että se tulee olemaan helppoa. Tulee olemaan paljon kuolemaa ja 
monia katastrofeja. Nämä tulevat silti tapahtumaan, mutta muutamien uskollisuuden vuoksi, jotka 
olivat katuvia ja katuivat tämän kansakunnan puolesta, näiden tuhojen vaikutukset tulevat olemaan 
paljon vähäisemmät.”  

”Sinä tunnet Minut. Sinä tiedät, että Minä sovellan vain niin paljon painostusta kuin tarvitaan, että 
saadaan työ tehdyksi. Minä vihaan kuolemaa. Minä vihaan surua ja menetystä. Minä vihaan 
kärsimystä, erityisesti viattomien kärsimystä. Paljon tulevaisuuden tapahtumista on langetettu 
moraalittomuuden ja korruption vuoksi, jopa Minun ihmisteni, siispä tiettyjä asioita täytyy tapahtua. 
Kuitenkin Minä tulen antamaan armoa ja paljon tragedioita tullaan välttämään. Mitä enemmän Minun 
ihmiseni katuvat, sen enemmän tragediaa tullaan välttämään.”  

Ote viestistä 9. Toukokuuta, 2016 – Nouse ylös Amerikka  

Jeesus aloitti… ”Kun asiat alkavat kuumenemaan maassasi, Minä tulen kutsumaan lisää ja lisää sieluja 
rukoilemaan. Kyllä, Minä olen antanut joitakin miellyttäviä ja toiveikkaita asioita tehtäväksi, mutta 
esirukoilemisen tarve kasvaa juuri nyt. Ne, jotka vastustavat Trumpia, ovat suunnitelleet useita 
salamurha yrityksiä, mutta Minä tulen estämään ne kaikki, jos te vain rukoilette ja nostatte 
suojeluksen standardia hänen ja hänen perheensä ympärillä. Minulla on tarkoituksena, että hän 
pääsee virkaan, se on Minun aikomukseni. Mutta, että tämä tapahtuisi, teidän kaikkien täytyy rukoilla 
hänen puolestaan paastoilla ja uhrauksilla.”  



”Myös hänen perheensä täytyy olla suojeltuja, sillä monia kirouksia on kohdistettu heitä vastaan. 
Minä kutsun kaikkia kristittyjä johtajia ja palvelijoita poistamaan nämä kiroukset pois päivittäin. He 
eivät voi menestyä, jos te kaikki ette tee töitänne. Hänen turvallisuutensa on riippuvainen teidän 
rukouksistanne, kaikkien teidän. Ei vain niiden, jotka ovat suunnanneet itsensä tälle kanavalle, vaan 
kaikkien teidän ympäri tämän maailman, teillä on osan tämän helpotuksen tuomisessa Amerikalle.”  

Ote viestistä 19. Toukokuuta, 2016 – Miksi epäonnistumiset Pätevöittävät teidät Menestykseen & 
Donald Trump  

Jeesus aloitti… ”Jokaisella suurella astialla, joka koskaan on palvellut Minua, on ollut perusteellinen 
ymmärrys ehdottomasta mitättömyydestään. Ilman tätä asennetta, Minä en koskaan olisi voinut 
käyttää häntä. Hän saattaa näyttää luottavaiselta teille, mutta Minä näen hänet polvillaan 
tunnustamassa heikkouksiaan. Minä näen sen, mitä te ette näe. Sydämessään hän on vain 
kissanpentu, sillä aikaa kun muille hän saattaa näyttäytyä leijonana.”  

Clare kysyi… Herra, miksi ajattelen Donald Trumpia tässä? Onko hän sellainen mies?  

Jeesus vastasi… ”Ei, Clare, ei vielä – mutta hän tulee olemaan. Minä kutsun häntä Minun 
palvelukseeni ja hän tulee oppimaan, että joku hänen yläpuolellaan on vastuussa hänen 
menestyksestään. Hän tulee oppimaan, että Minä annoin hänelle kaiken, mitä hänellä on, Minä 
johdatin häntä ja ohjasin häntä viisaudella. Hän tulee oivaltamaan, että mikään, mitä hän on tehnyt, 
hän ei ole tehnyt yksin.”  

”Tämä on toinen tapa, millä Minä työskentelen sielujen kanssa, Minun tarkoituksiani varten. Katso 
Nebuchadnezzar, Hän oli mahtava hallitsija, muuta yhtenä päivänä hän heräsi ryömien maassa ja 
röhkien kuin sika, täysin tietämätön, kuka hän joskus oli. Niin Minä sain hänen huomionsa. Rukoile, 
että Minun ei tarvitse käyttää sellaisia äärimmäisiä keinoja tähän ehdokkaaseen. Hän tulee 
kohtaamaan itsensä riisuttuna kaikesta, seisoen Minun edessäni, Minun peilissäni. Silloin hän tulee 
näkemään kuka Minä todella olen ja kuka hän todella on – ja ei ole. Silloin miehen kauneus tulee 
nousemaan, Minä eläen hänen kauttaan.” 

”Oi, teillä kaikilla on niin paljon opittavaa ihmisluonnosta ja siitä, mitä Minä voin saavuttaa jopa 
turhimmankin ihmisen kanssa. Eikö ole kirjoitettu, että Minä pidän kuninkaan sydäntä käsissäni?”  

Kuten on kirjoitettu Sananlaskut 21:1-2… ”Kuninkaan sydän on Herran kädessä kuin vesiojat: Hän 
taivuttaa sen, kunne tahtoo. Kaikki miehen tiet ovat hänen omissa silmissään oikeat, mutta Herra 
tutkii sydämet.”  

”Näettekö, Minun kristityt ihmiseni? Te olette katsomassa tätä miestä ja heiluttamassa sormianne, 
koska te ette tunne Pyhiä Kirjoituksia, ettekä Minun voimaani kääntää sydämiä. Te teette päätöksiä 
perustuen omaan rajoittuneeseen viisauteenne ja olettaen, että te tiedätte, mikä on parasta. Te 
tulette olettamaan itsellenne toisen Obaman ja Uuden Maailman Järjestyksen, jos te ette laita 
luottamustanne Minuun.”  

”Siksi Minä kerron teille jatkuvasti, mielipide ei ole erottelukyvyn korvike. Kun te erottelette Minun 
aikojani, Minun ajanjaksojani, Minun valintojani, te menette vastavirtaan, tämän virran on junaillut 
hallitseva eliitti. Kun te ajattelette itse, perustaen kaiken henkilökohtaiseen mieltymykseen tai 
muiden mielipiteisiin, te tulette löytämään itsenne kannattamassa pahaa. Erotteleminen vie aikaa. 
Mielipide on laiskan miehen tapa. Tämä kansakunta on tässä tilassa juuri nyt, koska te olitte laiskoja. 
Älkää tehkö samaa virhettä. Erotelkaa Minun aikani, Minun ajankohtani ja Minun valintani. Tukekaa 
Minua, ei suosittua mielipidettä.”    



Ote viestistä 23. Heinäkuuta, 2016 – Rukous & Katumus pidättelee Tuomiota & Valitsee Donald 
Trumpin 

 Jeesus aloitti… ”Uskonnon vapaus, ylistyksen vapaus… Oi, Clare, tämä ei ole maailman tapa. Monissa 
paikoissa ei voi ylistää tällä tavalla, ei ole vapautta olla Minun kanssani.”  

”Sinun maassasi Amerikassa on erilaista… toistaiseksi – vaikka se tulee muuttumaan. Ei Herra Trumpin 
presidenttikaudella, vaan hänen jälkeensä tulevien itsevaltiaiden.”  

”Kyllä, Minä aion nähdä hänet koko matkan Valkoiseen Taloon. Minä aion kukistaa pahat rakenteet ja 
pahat lait, jotka ovat tehokkaasti lopettaneet tämän kansakunnan. Minä tulen vastaamaan näihin 
rukouksiin; Minä tarvitsen näitä rukouksia edetäkseni. Minä en välitä, vaikka se on vain huudahduksen 
muotoinen rukous, kuten ”Oi Jumala, suojele häntä ja hänen perhettään.” Mitä yksinkertaisempi, sen 
parempi. Minä tulen vastaamaan siihen. Ja kun suuri väkijoukko huutaa apuun rukouksessa hänen 
puolestaan, enkö Minä vastaisi runsaalla suojeluksella?”  

”Kyllä, tämän maan kristityt johtajat ovat yhtyneet hänen ehdokkuuteensa, hänen nimittämiseensä ja 
hänen valintaansa. Ei väliä, kuinka kovasti vihollinen yrittää pysäyttää häntä, niin kauan kuin hänen 
puolestaan huudetaan ääneen rukouksia, Minä tulen tukemaan ja edistämään häntä.”  

”Te tulette saamaan pilkkaa ja ylenkatsetta ihmisiltä näkökannastanne, mutta ymmärtäkää: heillä on 
suomut silmillään ja heidät on sokaissut Satanistinen hallinnon todellisuus, jonka he ovat äänestäneet 
virkaan.”  

( Clare ) Vau, Herra, nuo ovat aika vahvoja sanoja, että hallinto on satanistinen.  

( Jeesus ) ”No niin, ne vain kuvaavat todellisuutta, salattua todellisuutta, johon nämä ihmiset uskovat 
ja harjoittavat salassa. Se on paljon kauheampaa, kuin sinä voit kuvitella. Se saisi pahimman syntisen 
punastumaan häpeästä. Mutta hedelmistään puu tunnetaan, niistä suurin osa on kirjoitettu salaisiin 
lakeihin ja se on diktatuurin pohjatyöt. Jos nämä lait tulisivat käyttöön, äänestävän yleisön olisi liian 
myöhäistä muuttaa niitä. Kaikki on tehty salassa, ’paremman tavan’ suojassa ja erottelukyvyttömät 
ovat täysin sokeita näiden lakien sisällölle.”  

”Minä aion muuttaa sen, Clare. Minä aion saattaa tämän miehen virkaan ja purkaa tämän mädän 
rakenteen, joka on syövyttänyt Amerikkalaisten oikeudet. Mutta Minä tulen tarvitsemaan paljon 
rukousta ja uhrausta… paastouhrauksia loppuunsaattaakseni tämän. Ja teillä ei ole varaa langeta 
itsetyytyväisyyteen minuutiksikaan tai peli on ohi.”  

”Siispä, Minä kutsun teitä, Minun Ihmiseni aseistamaan itsenne kärsivällisyydellä ja taistelemaan 
hyvän taistelun. Minä olen sen puolella, mikä on oikein.”  

”Herra Trumpilla on aikamoinen työ edessään. Mutta Minä olen hänen kanssaan, eikä hän tule 
epäonnistumaan, ei ainakaan Minun silmissäni. Toiset tulevat olemaan eri mieltä, mutta pitkässä 
juoksussa, he tulevat näkemään viisauden hänen otteissaan. Suurin este, jonka hän tulee 
kohtaamaan, salamurhan uhkan lisäksi, ovat korruptoituneet vaaleilla valitut virkamiehet. Mutta jopa 
siinä, Minä tulen antamaan hänelle etua. On olemassa niin kutsuttuja ’kaappi’-kristittyjä, jotka 
vihaavat sitä, mitä tälle maalle on tehty ja he tulevat alkamaan puolustamaan itseään ja antamaan 
äänensä tuottaa tulosta.”  

Ote viestistä 10. Elokuuta, 2016 – Antakaa Elämänne odottaa & Seisokaa Minun Rinnallani   

Jeesus aloitti… ”Minä kutsun teitä, Minun Morsiameni, antakaa elämänne odottaa ja seisokaa Minun 
rinnallani tässä kilpailussa Saatanan tyranniaa vastaan tässä maassa ja maailmassa. Minä kutsun teitä 



nyt ja kolmen seuraavan vuoden ajan antamaan agendojenne Taivaassa olosta odottaa ja antakaa 
Minulle koko sydämenne uhrauksena tämän maan ja maailman puolesta.”  

”Niin kuin Amerikka menee, niin menee muu maailma. Ja nyt se on teidän toimeksiantonne Minun 
Puolisonani tukea sitä, mikä on oikein. Tukekaa Minua. Rukoilkaa, uhratkaa jokainen risti, mikä teille 
on annettu, sillä Minun Valtakuntani tulee ja Minun tahtoni tapahtuu. Te esirukoilijoina, seisotte koko 
maailman pelastuksen ratkaisevassa pisteessä. Niin kuin tämä maa menee, niin tulee maailma 
seuraamaan ja tämä on vain pahan puhdistamisen alku koko maailmassa.” 

Ote viestistä 12. Lokakuuta, 2016 – Vältä yhteyttä mediaan & Tee mikä on oikein 

Jeesus aloitti… ”Samalla kun lähestymme vaaleja, tulee olemaan enemmän yrittämistä ja vaikeuksia. 
Pyydän, älkää hylätkö Minua puutteeni hetkellä. Pyydän, seisokaa rinnallani ja suostukaa siihen, mitä 
Minä sallin. Antakaa täysi suostumuksenne tiedostaen, että päätöksenne on kääntämässä maailman 
suuntaa. Pysykää Minun rinnallani pahuutta vastaan. Pysykää pystyssä, älkääkä antako median 
propagandan harhauttaa teitä.”  

”Tehkää se, minkä tiedätte oikeaksi ja välttäkää kontaktia mediaan. Se on tuomittava viemäri sylkien 
lietettä tämän kansakunnan päälle. Jos Minä olen sinulle läheinen, niin silloin tiedät, mikä on oikein. 
Jos näin ei ole, tulet käyttäytymään hölmösti. Ymmärtämättä, mitä on todella pelissä näissä 
vaaleissa.” 

”Minä olen valmistellut sinua tätä aikaa varten. Minä olen valmistellut sinua ymmärtämään, 
uhrautumaan ja katumaan ja pitämään asemasi sen suhteen, mikä on oikein tälle maalle. Ja lopulta 
koko maailmalle.”   

Ote viestistä 16. Lokakuuta, 2016 – TÄMÄ ON KRIITTINEN HETKI 

Jeesus aloitti… ”Tämä on kriittinen hetki ja tämän maapallon joka niemestä ja notkelmasta Minä otan 
paastoja ja uhrauksia, ehkäistäkseni sen, mikä varmasti tulee olemaan elämän loppu tällä Maapallolla. 
Sellaisen elämän, jonka me tunnemme. Se, mitä Lähi-Idässä on kärsitty, tulee manifestoitumaan 
maailman joka maahan. Ja ainoa asia, mikä estää sen, on se, mitä te ja Minä, ME, käymme läpi juuri 
nyt, sillä todellakin, Minä olen siellä, teidän vierellänne, kärsien kanssanne, kun teidän täytyy tehdä 
uhrauksia.”  

”Kuinka Minä saan tämän viestin välitettyä teille, Minun Ihmiseni? Teidän uhrauksenne ovat 
ehdottomasti se asia, joka pidättelee ehdotonta tyranniaa tulemasta Amerikkaan ja kaikkiin maihin. 
Eikä vain mitä tahansa tyranniaa, veristä tyranniaa, jota te ette voi edes kuvitella tässä maassa. 
Jotakin niin selvästi pahaa, että te ette voi kuvitella sitä, paitsi kauhuelokuvissa, mitkä eivät koskaan 
voi ilmaista kärsimyksen syvyyttä, joka tulee harjoitetuilta teurastajilta ja pahimman laatuisilta 
hirviöiltä. Vaikka teidän rukouksenne heidän puolestaan ovat voimakkaita ja yhteisön sisällä on 
uskoontuloa. Silti pahan kasvava voima leviää joka puolelle maailmaa ja on uinuvana, odottaen sanaa 
heilahtaa toimintaan.”  

”Te pidättelette Saatanan vihaa tällä Maapallolla.”  

”Nämä vaalit tulevat olemaan määrittävä päätekijä. Niin kuin Amerikalla menee, niin menee myös 
muulla maailmalla. Ei ole kyse Clintonista tai Obamasta, on kyse Satanistisesta hallituksesta, joka on jo 
linnoittautunut maailmaanne ja tämä on teidän viimeinen mahdollisuutenne torjua se. Teidän 
viimeinen tilaisuutenne. Pyydän, älkää tulko alakuloisiksi tai epätoivoisiksi. Pikemminkin, kiittäkää 
Minua ylen määrin, että me kykenimme pidättelemään tätä.”  

Ote viestistä 19. Lokakuuta, 2016 – DONALD TRUMP on JUMALAn VALINTA  



Jeesus aloitti… ”SE, MIKÄ ON VAAKALAUDALLA JUURI NYT ei ole Herra Trumpin avioliitto, eikä hänen 
luonteenpiirteensä, eikä hänen henkilökohtaiset liiketoimensa – sillä jos totuus kerrottaisiin, on niitä, 
jotka näyttävät kunnioitusta herättäviltä, jotka olivat läsnä, kun uhrattava vastasyntynyt tapettiin ja 
he joivat sen verta.”   

”Siispä te näette, mutta te ette todella näe. Te kuulette, mutta te ette todella kuule – ette sitä 
totuutta, joka on olemassa. Te näette ja kuulette julkisivun, yhteiskunnallisesti hyväksyttävän 
naamion ja sen alla Saatana ja hänen käskyläisensä vetelevät naruista, teurastaakseen kaikki kristityt 
maailman laajuisesti, mutta erityisesti Amerikassa.”  

”Jos te olette kristitty, teidän kuolemallenne on määrätty ajankohta tässä maassa, ellei toinen tule 
valtaan ja vähintäänkin lykkää sitä muutamalla vuodella. Joka tapauksessa, Minä tulen poistamaan 
Minun kirkkoni hänen kunniassaan. Mutta ajat siihen saakka eivät tule olemaan helppoja.”  

”Mutta nyt Minä pyydän teitä kiinnittämään erittäin tarkkaa huomiota Minuun, eikä mediaan. Jos te 
haluatte säilyttää maanne, teillä ei ole vaihtoehtoa, ketä äänestää. Minä olen jo tehnyt sen 
vaihtoehdon teille.”  

”Sillä aikaa, tämä mies on opettelemassa kokonaan uutta elämisen ja ajattelemisen tapaa. Hän 
hyväksyi Minut pelastajakseen - hän hyväksyi. Nyt hän saa selville, kuinka inhottavaa hänen 
käytöksensä on ollut kaikki nämä vuodet. Hän on syvästi häpeissään itsestään, kuten hänen pitäisikin 
olla. Mutta ei kaikki, mitä hänestä sanotaan, ole totta. On monia, monia valheita ja manipulaatioita 
vakuuttaa ei-ajatteleva yleisö, että hän on epäpätevä tehtävään ja skandaali.”  

”Minä seison tässä ja odotan teitä, Minun Ihmiseni. Minä olen vetänyt rajan hiekkaan, jopa kuten 
Mooses teki, kun hän kohtasi Koorahin. Minä en ehdota, että Herra Trump on moraalisesti puhtaampi 
ja vapaa virheistä kuin Rouva Clinton. Minä vain yksinkertaisesti sanon, että hän on Minun valintani, 
koska hän tulee tekemään Minun tahtoni ja kutsuni mukaan. Minä olen valinnut hänet johtamaan tätä 
maata takaisin terveeseen tilaan, että vähintäänkin rakenne, joka pitää yllä teidän oikeuksianne, tulee 
olemaan koskemattomana. Tulee olemaan aika, jolloin sillä ei ole väliä, mutta sillä aikaa, Minä olen 
valinnut hänet johtamaan.”  

”Siispä, Minä seison tässä ja pyydän teitä valitsemaan: oletteko te Minun puolellani vai vihollisen 
puolella? Teidän päätöksellänne on elämän pituiset seuraukset. Tässä ei ole kyse kaikkein 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävimmän ehdokkaan valinnasta. Te olette sodassa. Ja teillä on voima 
kukistaa vihollinen juuri nyt.”  

Ote Viestistä 22. Lokakuuta, 2016 – Jeesus puhuu pahimpien ehdokkaiden parhaasta  

Jeesus aloitti… ”Jos Minun pitäisi odottaa jotakin, joka olisi moraalisesti puhdas tekemään tämä työ, 
Yhdysvaltojen Presidenttinä, sitä ei koskaan saataisi tehtyä. Katso Daavidia, suurinta kuningasta, joka 
Minun ihmisilläni koskaan oli ja jopa hän teki aviorikoksen Batseban kanssa. Ja peitelläkseen sen, hän 
murhautti hänen aviomiehensä.”  

”Sanokaamme vain, että Minä olen valinnut parhaan huonoista… koska minä tunnen hänen 
sydämensä ja Minä tiedän hänen loppunsa. Hän tulee tekemään hyvää työtä. Muut ovat pahimman 
laatuisia petkuttajia, taipuvaisia tuhoamaan teidät ja Maapallon.”  

”Siispä, se on teistä kiinni, Minun Ihmiseni, erottaa nämä sanat. Clare ei tiedä mitään politiikasta, jopa 
hän itse tunnustaa sen, Minä olen ohjeistanut häntä, eikä hänellä ole muita mielipiteitä kuin Minun 
omani.”  



”Kyllä, no niin, tällä kertaa sillä on väliä ja siksi Minä kutsun Minun ihmisiäni seisomaan Minun 
valintani takana, parhaan huonoista ehdokkaista. Minä en ole tässä kiistelemässä kenenkään kanssa. 
Minä olen nähnyt teidän pukuhuone ajatuksenne ja jopa puheenne – Minä olen nähnyt jopa 
enemmän kuin sen. Itse asiassa ei ole yhtään ihmistä, joka voi seisoa Minun edessäni ja sanoa… ”Minä 
olen ilman syntiä, Herra.” Ei edes yhtä.”  

Ote Viestistä 6. Marraskuuta, 2016 – VAALIT AMERIKASSA… Jeesus kutsuu Hänen Kirkkoaan 
Rukoukseen  

Herra aloitti… ”Te olette nyt kohtaamassa suurimman poliittisen täyskäännöksen, sitten rautaesiripun 
putoamisen. Tämän maan on aika päästä yli menneisyyden esteistä ja tehdä parhaansa 
vapaamuurareitten jättämästä sotkusta. Rakkaat, muistakaa… Tämä maa perustettiin okkulttisille 
periaatteille, ei kristillisille. Taivaassa ja maapallolla on meneillään taistelu ja sota maapallon 
kontrollista. Ainoa tapa käydä tätä sotaa, on hengellisesti ja tietenkin ryhtyen toimeen ja äänestää 
vaaleissa, mutta Minä tarvitsen Minun kirkkoni rukoilemassa seuraavat kolme päivää, kun taistelu 
tulee päätökseen.”  

Ote Viestistä 8. Marraskuuta, 2016 – Tämä on Ratkaiseva Hetki… VAALIPÄIVÄ YHDYSVALLOISSA  

Jeesus aloitti… ”Tämä ilta ON kriittinen ilta. Taivaassa on liikkumattomuus. Ne, jotka ovat tukeneet 
tätä taakkaa ja rukoilleet – Minä kunnioitan teitä. Te todellakin kannatte Minun Ristiäni maailman 
puolesta. Ne teistä, jotka ovat kaivanneet päivää, kun oikeamielisyys tultaisiin vakiinnuttamaan 
maahanne, se ei koskaan ennen tule, ennen kuin Minä tulen. Mutta askeleita voidaan ottaa 
vähintäänkin liikkua siihen suuntaan. Ensimmäinen asia on tehdä täydellinen loppu abortista.”  

”Aivan kuin synnin mies aloitti hallintonsa Amerikassa sallimalla leikata vauvat kappaleiksi äitiensä 
kohduissa, ensimmäinen oikeamielisyyden toimi olisi täysin kieltää toiminta ja aloittaa askeleet kieltää 
abortti Amerikassa ikuisiksi ajoiksi. Mitkä raskaat tuomiot poistettaisiin tästä maasta, jos se tapahtuisi. 
Mikä rauha voitaisiin vakiinnuttaa hänen rajoillaan. Voinko Minä siunata ja suojella kansakuntaa, joka 
teurastaa viattomia lapsia? Varmasti Minä en voi. Mutta tämän käytännön loppuminen nostaisi pois 
vakavan tuomion tältä maalta.”  

Ote Viestistä 9. Marraskuuta, 2016 – PRESIDENTTI TRUMP ON VALITTU… Te olette tehneet VIISAAN 
valinnan  

Jeesus aloitti… ”Minun armoni tälle maalle tullaan tuntemaan tänä iltana. Minun palvelijoitteni 
rukoukset on kuultu, sillä he ovat nöyrtyneet ja etsineet Minua. Enkö Minä myöntäisi heille 
hengähdystaukoa, jota he niin toivovat? Kuitenkin on aihetta huoleen. Älkää kuvitelko, että jokainen 
mies tulee täydellisesti seuraamaan Minun Tahtoani, mutta tämän miehen Minä olen voidellut, hyviä 
ja huonoja aikoja varten, kuitenkin haasteet, joita hän kohtaa tulevina kuukausina, ovat ihmisen 
käsityskyvyn yläpuolella, mutta Minä käsitän ne ja hän on avoin mieleltään kuuntelemaan Minun 
Viisauttani, vaikka Hän harvoin oivaltaa, että se olen Minä puhumassa hänelle.”  

”Joka tapauksessa, hänet on voideltu, koska hänen sydämensä on oikein, tuli vaikka mitä. Hän on 
röyhkeä ja ylpeä. Hän on ovelampi kuin mitä pinnalta katsoen vaikuttaa, Niin kauan kuin se alistuu 
Minun Viisauteeni, se on hyvän laatuista oveluutta. Hän tulee olemaan maailman johtaja, jota 
jokainen kunnioittaa. Pitivätpä he hänestä tai eivät, he tulevat kunnioittamaan häntä. Hän tulee 
asettamaan joitakin suuria asioita takaisin raiteilleen Amerikassa, mutta Clare, tämä on maailma ja 
mitä voidaan odottaa? Joka tapauksessa hän tulee tekemään hyvää työtä sen kanssa, mitä hänellä on 
edessään. Kuinka voidaan 60 vuoden korruptio korkeimmalla tasolla oikaista yhdessä yössä? Vain 



Minun tulemiseni voi saada tämän aikaan, mutta toistaiseksi, Amerikalla on toinen mahdollisuus 
jättää pakkomielteensä materiaan ja alkaa ottamaan vastuuta tämän kansakunnan käytännöistä.”  

”Ihmisiä on johdatettu ympäriinsä kultainen rengas nenissään, nauttien maan muotihullutuksista. 
Tämä puolestaan tuotti sokean sukupolven, jotka kaikki ovat kiinnostuneita materiaalisesta 
hyvinvoinnista ja koulutuksesta, ajattelemattomia äänestämiensä todellisesta luonteesta. Joka 
tapauksessa, Minä olen tämän miehen kanssa ja Minä tulen uudelleen järjestämään asioita hänen 
kauttaan. Tämä kansakunta on tehnyt viisaan valinnan ja nyt Minä voin tehdä työtä sen kanssa.”  

Ote Viestistä 10. Marraskuuta, 2016 – JEESUS PUHUU… TRUMP VOITTAA & TAISTELU ALKAA  

Jeesus aloitti… ”Minun käteni ei koskaan ole ollut lyhyt. Minä tulen loppuunsaattamaan sen, mitä 
Minä olen asettunut tekemään, mutta se tulee vaatimaan Minun Ihmisteni rukouksia Rakkaat, taistelu 
on vasta alkamassa. Lonkerot ulottuvat syvälle Amerikan maaperän alle ja se tulee olemaan pitkä, 
kova taistelu ennallistaa Amerikka ja saattaa hänet ylös jaloilleen.”  

”Nuorten aivopesulla on ollut merkittävät seuraukset erillisyyden aiheuttamisessa ja se tulee 
jatkumaan, kunnes totuus paljastetaan niistä, jotka ovat voittaneet heidän sydämensä. 
Persoonallisuus merkitsee kaikkea. Naisten oikeudet, maahanmuutto käytännöt, kaikki tajutaan 
vahvemmin jälkeenpäin.   

”Minun rakkaat, vaikka tämä mies vaikuttaa ärhentelevältä tollolta ulkoapäin, hän ei ole saanut 
omaisuuttaan olemalla tietämätön ihmisten tavoista. Hän välittää syvästi maastaan ja hänellä on 
Minun visioni ennallistamisesta. Vaikka jotkut keinoista vaikuttavat karskeilta ulkomaalaisista, 
muslimit ovat pirstoneet ja soluttautuneet tähän maahan ja heille nämä keinot ovat hyvin tarpeellisia. 
Kuitenkin lonkerot menevät syvälle.”  

”Kun te rukoilette, Minä puran avaintilanteita, tehden heille mahdottomaksi viimeistellä 
toimeksiantojaan. Te ette näe, mitä Minä olen tekemässä kulissien takana, mutta te näette 
vaikutukset – kuten Donald Trumpin valinta virkaan ja kun Amerikan onnistui pitää vaalit, kun oli 
suunnitelma tekeillä estää sitä tapahtumasta. Mutta rukoustenne vuoksi se ei menestynyt.”  

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

Ote Viestistä 12. Marraskuuta, 2016 – Jeesus puhuu Maailman Rauhasta… ”Te tulette tuntemaan 
pikaiset maistiaiset Minun Valtakunnastani.”  

Herra aloitti… ”Koska te olette ottaneet nämä asiat sydämeen, te tulette elämään, ettekä kuole, 
sanoo Herra teidän Jumalanne.”  

”Koska te olette rukoilleet tämän kansakunnan puolesta, että Minun tahtoni tapahtuisi, huolimatta 
henkilökohtaisista mielipiteistänne, te tulette menestymään sekä sielussa että ruumiissa. Te tulette 
menestymään terveellä tavalla ja teidän vihollisenne tullaan kukistamaan teidän edestänne.”  

”Koska te olette ottaneet sydämeenne kattaa tämä kansakunta ja presidentti Trump rukouksilla ja 
levittää totuutta, näistä syistä tulevat Minun parhaimmat siunaukseni teille ja tälle kansakunnalle.”  

”Edessänne on pitkä, tuulinen tie, Minun Ihmiseni, hyvin pitkä tie, monine käänteineen. Mutta jos te 
jatkatte rukoilemista ja uhrausten tarjoamista, kuten olette tehneet, se tulee johtamaan hengelliseen 
renessanssiin, jossa tulee olemaan epätavallinen kansainvälinen rauha kansakuntien välillä. Tulee 



maistiaiset Minun hallinnostani tällä Maapallolla – vaikkakin pikaiset. Silti maailma tulee tuntemaan 
eron Minun Rauhani ja eliitin teeskennellyn, lavastetun rauhan välillä.”  

”Minä aion antaa heille maistiaiset siitä, millainen maailma voi olla, kun Minä hallitsen. Kaikki tulevat 
näkemään eron Saatanan hallinnon ja Minun hallintoni välillä. Tämä on epätavallinen mahdollisuus 
käännyttää heitä, joita on johdettu harhaan ja jotka osallistuvat pimeään hallintoon, joka esittäytyy 
valon hallintona.”  

”On monia, nuorten keskuudessa erityisesti – sukupolvi ”X”, jolla on hyvät sydämet ja haluavat oikeita 
asioita, mutta heitä on törkeästi petetty Uuden Maailman Järjestyksen (=NWO) agendalla.”  

”Mutta tulee olemaan niitä, jotka eivät koskaan tule tunnistamaan tätä Rauhaa ja tulevat 
vakuuttamaan väkivaltaa kaikkia muita maailman ihmisiä vastaan, jopa kuten on kirjoitettu… ”Ja vielä 
Herran enkeli puhui hänelle (Haagarille): Katso sinä olet raskaana ja synnytät pojan ja kutsut häntä 
Ismaeliksi, sillä Herra on kuullut sinun hätäsi. Hänestä tulee mies kuin villiaasi: hänen kätensä ovat 
kaikkia vastaan, ja hän on kaikkien veljiensä niskassa.” Mooseksen Ensimmäinen Kirja 16:11-12.  

Herra jatkoi… ”Sen vuoksi, mitä on kirjoitettu tässä, Ismaelilaisten keskuudessa ei tule olemaan 
rauhaa, eivätkä he voi sietää rauhan hallintoa. Ja se tulee olemaan rauhan ajan tuho.”  

”Clare, pahat voimat pitävät matalaa profiilia tämän ajan aikana, odottaen tilaisuutta palauttaa 
maailma kaaokseen, mutta tulee olemaan maistiaiset rauhasta ja se tulee olemaan suloista.”  

Clare kysyi… Herra, kuinka kauan tämä tulee kestämään?  

Hän vastasi… ”Kaksi vuotta. Rukoilkaa tämän puolesta, Minun Ihmiseni. Se on mahdollisuus, jota sinä 
olet odottanut tuodaksesi aikuiset lapsesi takaisin Minun luokseni. Se on pikainen maistiainen Minun 
Valtakunnastani.”  

Ote Viestistä 19. Marraskuuta, 2016 – JEESUS SANOO… MINÄ OLEN DONALD TRUMPIN KANSSA, 
vaikka Minun täytyisi kääntää se ohjus ympäri  

Jeesus sanoi… ”Ei olisi voinut olla parempaa juonta tuhota Herra Trump kuin syyttää siitä muslimeja, 
aivan samaan tapaan kuin New Yorkin kaksoistorni-iskusta syytettiin heitä ja syylliset tulisivat silti 
yleisöstä näyttämään viattomilta. Kuitenkin, Minä olen hänen kanssaan, Clare, ja vaikka Minun täytyisi 
kääntää se ohjus ympäri, Minä voisin tehdä sen. Minä pyydän teitä vain rukoilemaan, Rakkaat.” 

Ote Viestistä 4. Joulukuuta, 2016 – Kun Presidentti Trumpin Virkaanastujaiset lähestyvät  

Jeesus sanoi… ”Kun Presidentti Trumpin virkaanastujaiset lähestyvät, Minä tarvitsen, että pidätte 
tiukempaa hallintaa rukouksillanne ja uhrauksillanne. Yritykset syöstä hänet vallasta, tulevat 
väkivaltaisemmiksi ja rumemmiksi, päinvastoin kuin mitä lehdistö raportoi. On olemassa monia 
suunnitelmia syöstä hänet raiteilta viime hetkellä. Älkää lopettako rukoilemista!!! Pinnalta katsottuna 
kaikki näyttää hyvältä, mutta kaikki näytti hyvältä Rouva Clintonille, mutta asiat saivat äkillisen 
käänteen. Älkää laiskistuko rukouksessa, tämä EI ole helppo voitto.” 

Ote Viestistä 20. Joulukuuta, 2016 – RUKOILKAA! Pysäyttäkäämme tämä paha mies! – YDINSOTA tai 
RAUHA  

Herra aloitti… ”Me olemme silti sodan partaalla Venäjän kanssa. Teidän presidenttinne (Obama) on 
yhä kirjaimellisesti jääräpäisesti tuhoamassa tätä maata, eikä salli presidentiksi valitun Trumpin 
kumota kaikkea sitä pahaa, mitä hän on niin ovelasti asettanut paikalleen ansoittaakseen 
tietämättömiä amerikkalaisia. Hän ei aio luopua vallasta ilman raivokasta taistelua ja se mitä te näette 
mediassa, ei ole mitään verrattuna siihen, mitä hän on suunnittelemassa suljettujen ovien takana. 



Sydänasukkaat, jottei teistä tulisi ydinsodan uhreja, eikä teidän täytyisi katsella pienten lasten ja 
heidän äitiensä karrelle palaneita jäännöksiä… Rukoilkaa kuin ette koskaan ennen ole rukoilleet. Se, 
mikä on tulossa, on hirvittävää ja täytyy pysäyttää teidän rukouksillanne.”  

Ote Viestistä 23. Joulukuuta, 2016 – Taistelu ei ole vielä ohi! Obama on päättäväinen  

Herra aloitti… ”Taistelu ei ole ohi vielä, Minun Sydämeni rakkaat. Se ei ole ohi vielä. Toistaiseksi te 
olette sitoneet hänet kahleisiinsa, mutta ei kauaksi aikaa, jos te ette jatka paastoamista ja 
rukoilemista. Tämä mies (Obama) on pirullinen ja hän päättäväisesti aikoo lopettaa Amerikan. Tällä 
hetkellä hän muhii omissa katkerissa liemissään, koska hän ei vielä voi koskea teihin. Mutta se tulee 
loppumaan, jos te ette pidä yllä ponnistuksianne sitoa häntä, sillä on monia pahan laitteita ja voimia 
liittyneenä tähän pahaan maanalaiseen hallintoon.”  

”Ja se todella on, mitä teillä on, helvetillinen hallinto, joka on muodostettu maan alla aivan 
kirjaimellisesti, ja kuvaannollisesti myös. Synnytetty ja toimeenpantu Helvetistä käsin ja Minä olen 
aikeissa ryöstää sen – jos te pidätte jalansijanne rukouksessa. Kuten Minä olen kertonut teille 
aikaisemmin, Minä annan tälle maailmalle näytteen siitä, mitä kristillinen maa voi tehdä rukouksen 
kautta.”  

Ote Viestistä 11. Tammikuuta, 2017 – Teidän Presidentiksenne valittu Donald Trump paljastaa 
korruption kerros kerrokselta…  

Jeesus sanoi… ”Tämän hallitsevan luokan agendan kumoamisen myötä sinä olet kirjaimellisesti 
noussut kuolleista, Amerikka. Kukaan ei uskonut, että se voitaisiin tehdä, mutta me teemme sen. 
Amerikka tulee nousemaan kuolleista ja ne, jotka ovat menettäneet visionsa siitä, mitä tästä maasta 
voisi tulla – ne, jotka ovat liittäneet kätensä hallitsevan eliitin kanssa – ne, jotka ajattelivat, että 
heidän agendansa oli sitä, mitä vapaa maailma tarvitsi – he myös ovat menettäneet äänioikeutensa, 
kun presidentiksenne valittu paljastaa tämän pahan voiman tuhon ja korruption kerros kerrokselta.”  

”Monet heistä ovat kääntäneet selkänsä ja ottaneet tämän uuden elämää antavan suunnan. He 
näkevät nyt selvemmin kuin koskaan, kuinka kovin saastaisia ja tuhoavia nuo agendat olivat. He ovat 
jopa menneet takaisin ja puhuneet julkisesti eliitin huijaamisen suuntaa vastaan.” 

”Kuitenkin tämä paha, rikollinen voima on kaikkea muuta kuin juurineen hävitetty. Sillä yhä on 
suunnaton kalusto kuolettavia mikrobeja ja aseita, joita oli tarkoitus käyttää tämän kansakunnan 
ihmisiä vastaan. Tämän voiman pitäminen hallinnassa on hienovaraista tasapainottelua, mutta sitä 
juuri teidän rukouksenne tekevät. Kun sinä Amerikka astut eteenpäin ottamaan maasi takaisin, Minä 
astun eteenpäin ja panen toimeen niiden tuhon, jotka ovat valmistelleet tuhoavansa sinut. Sinä et 
taistele yksin. Minä olen kulissien takana järjestelemässä jälkiseurauksia, jotka tekevät 
mahdottomaksi asioiden etenemisen.” 

Ote Viestistä 31. Tammikuuta, 2017 – Hallitseva Eliitti käy Presidentti Trumpia vastaan 

Herra aloitti… ”Ne, jotka ovat juonimassa maan alla, hallitseva eliitti ja heidän pimeyden kätyrinsä 
horjuttavat maan hallintoa ja lietsovat sisällissotaa. Niin ei tule tapahtumaan, mutta kaikki se 
retoriikka ja herjaus ovat kaatamassa tätä kansakuntaa ja se täytyy lopettaa.” 

”Pahaa puhutaan 24/7 ympäri maata maksetun ja puolueellisen median toimesta.”  

( Clare ) Eikö se ole samaa taktiikkaa, mitä natsit käyttivät toisessa maailmansodassa?  



”Kyllä on. He hyökkäävät presidenttiä vastaan suurella raivolla ja ilkeydellä, yrittäen horjuttaa hänen 
valintojaan. Kukaan ei ole täydellinen kaikissa valinnoissaan, mutta Minä kerron sinulle tämän – hän 
on hyvin lähellä täydellisyyttä.”  

-------------------  

Tässä on kahden minuutin ote Presidentti Trumpin puheesta kansalliselta rukousaamiaiselta 

 ”Kaikkein tärkeimpänä tänään haluan kiittää amerikkalaisia ihmisiä. Teidän uskonne ja rukouksenne 
ovat auttaneet ja inspiroineet minut eräiden erittäin, erittäin kovien aikojen läpi.”  

”Kaikkialla ympäri Amerikkaa olen tavannut suurenmoisia ihmisiä, joiden ylistyksen ja rohkaisun sanat 
ovat olleet jatkuva voiman lähde.” 

 ”Se, mitä eniten kuulen, kun matkustan ympäri maata, ovat ne viisi sanaa, jotka eivät koskaan lakkaa 
koskettamasta sydäntäni, ne ovat: I am praying for you (Rukoilen puolestanne) – minä kuulen ne niin 
usein, I am praying for you, Mr. President.”  

”On ilmeistä nähdä, miten helposti me unohdamme, niin helposti unohdamme sen, että elämämme 
laatu ei määräydy materiaalisen menestyksen mukaan, vaan hengellisen menestyksen mukaan.”  

”Minä kerron sen teille ja kerron tämän teille henkilönä, jolla on ollut materialistista menestystä ja 
joka tuntee valtavan määrän ihmisiä, jotka ovat materialistisesti menestyneitä, joilla on eniten 
materialistista menestystä.”  

”Monet noista ihmisistä ovat todella, todella surkeita ja onnettomia ihmisiä ja tunnen monia ilman 
sitä (materialistista menestystä), mutta heillä on suurenmoiset perheet, heillä on vahva usko, heillä ei 
ole rahaa, ei ainakaan siinä mittakaavassa ja he ovat onnellisia. Nämä ihmiset ovat minulle 
menestyksekkäitä…”    

--------------------- 

”Kaikki syytökset vaimon pahoinpitelyistä eivät ole muuta kuin savuverhoa tarkoituksena tehdä hänen 
epäsuosittu persoonansa vielä epäsuositummaksi. Niin kuin olet sanonut itsellesi: ”Se, joka on 
synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven.” Se, mitä tapahtuu kulissien takana näiden poliitikkojen 
elämässä, on vain ilkeää ja solvaavaa. Erona on, että se on havaittavampaa tämän miehen kohdalla. 
Clare, sinä tiedät tämän vuosien auttamisen ja perheneuvonnan perusteella, että se on hyvin yleistä 
avioliitoissa. Ei oikein – mutta yleistä.”  

”Kutsun nyt kaikkia esirukoilijoitani täyttämään aukon tämän miehen puolesta (Donald Trump) ja 
pitämään asemanne, jotka on voitettu erittäin kovaan hintaan. Jaksakaa vielä – myös tämä menee 
ohi. Tämän hallinnon ensimmäiset kolme kuukautta tulevat olemaan kaikkein vaikeimmat. Mutta pian 
sen jälkeen alkaa paljastua enemmän ja enemmän niiden ihmisten korruptiota ja petoksia, joille 
tämän maan hyvinvointi oli uskottu. Sitten kenkä vaihtaa jalkaa. Siihen asti, möykkyistä menoa. 
Pitäkää asemanne, esirukoilijat. Älkää antautuko valheellisille raporteille tai juonille, jotta ette 
harhautuisi tärkeältä tieltä.”  

”Ihan kuin vaalien aikaan kaikki sanoivat, että vastustaja (Hillary) tulee voittamaan. Sitten asiat 
kääntyivät päälaelleen ja totuus saa riemuvoiton. Juuri nyt on suosittua liittyä pessimistien joukkoon, 
mutta tulee aika, kun tämä muuttuu.”  

”Siis, pitäkää asemanne, Minun Ihmiseni. Olette tehneet oikean valinnan ja tulette näkemään hänen 
hyvän arvostelukyvyn tälle maalle tuottamat hedelmät. Se on todella kaikki, mitä sinun täytyy tietää, 
Minun rakkaani.”  



Ote Viestistä 9. Helmikuuta, 2017 – Aborttien täytyy loppua – Rukoilkaa Presidentti Trumpin 
puolesta  

Jeesus aloitti… ”Me emme ole vielä selvillä vesillä Presidenttinne kanssa ja paljon esirukoilemista 
tarvitaan liikuttamaan niiden sydämiä, jotka vastustavat häntä ja aiheuttavat viivästyksiä. He tekevät 
hänelle hyvin vaikeaksi tehdä aloitteita muutoksiin, joita täytyy tehdä.”  

”Mutta he tulevat taipumaan. Minä itse pidän huolen siitä ja me tulemme pääsemään tästä yli. Mutta 
vaatii paljon periksiantamattomuutta rukoilemisessa ja uhrauksissa, erityisesti Senaattinne puolesta.”  

”Minun kristityt ihmiseni, valitkaa viisaasti ne, jotka edustavat aluettanne. Senaatissa on pettureita, 
jotka  Yksi Maailman Hallinto (One World Order, NWO) on ostanut ja te asetitte heidät virkaan. Nyt, 
kun heidän agendansa on paljastettu, Minä vetoan teitä tekemään parempia valintoja 
tulevaisuudessa. Te ette halua elää korruptoituneitten ihmisten vallan alla, he antavat kannatuksensa 
Saatanalle. Mutta koska monia kansakunnassanne on liikuttanut persoonallisuus ja ulkoinen olemus, 
heitä on petetty äänestämään Tuhoajia. Kyllä, Minä annan heille tämän nimen, Tuhoajat, koska he 
työskentelevät Tuhoajalle.”  

”Valinta on annettu teidän käsiinne, koska te olette demokratia, mutta teidän täytyy mennä 
syvemmälle ymmärtämisessänne, kuka on vihollisen puolella ja kuka on Minun puolellani. Kun te 
kerran olette määrittäneet sen, on teidän etuoikeutenne, teidän kunnianne ja teidän velvollisuutenne 
äänestää heidät virkaan ja rukoilla heidän takanaan, kun he liikkuvat eteenpäin.” 

 ”Aborttien TÄYTYY loppua, koska Minun Isäni viha ei tule sietämään tätä katalaa syntiä. Todella, 
Amerikka on ollut Suuri Portto. Ellei se muutu, hän tulee niittämään sen oikeudenmukaisuuden, 
minkä hän ansaitsee. Mutta sen hyvän vuoksi, mitä amerikkalaiset ovat tehneet kolmannen maailman 
sairaiden hoitamisessa – maailman köyhien. Monien lähetyssaarnaajien ponnistusten vuoksi ja kun 
olette tukeneet heitä, sen vuoksi Minun Isäni käsi on pysynyt aloillaan vielä toisen ajanjakson, 
odotuksessa, että asiat tulevat muuttumaan tämän hallinnon alaisuudessa.”  

”Rukoilkaa hyvin hartaasti Presidentti Trumpin puolesta, että hän tulee tuntemaan Minun 
näkemykseni tämän kansakunnan synneistä, erityisesti aborteista. Rukoilkaa, että näkemys menee 
hyvin, hyvin syvälle ja että hän pystyy vastustamaan kaikkea painostusta ja vastustusta, mitä on 
asetettu häntä vastaan, kun hänen agendansa etenee.”  

”Minä puolestani tulen suojelemaan häntä.”  

Ote Viestistä 18. Marraskuuta, 2917 – On tehty monia yrityksiä aloittaa Sotia…  

Jeesus aloitti… ”Teille on ilmoitettu, kuinka vihollinen on yrittämässä estää Minun suunnitelmani tätä 
maata varten. Ihmeellisiä asioita on varattuna häntä varten. Mutta koska joka ikinen teistä on 
uhrannut halukkaasti aikaa rukoukseen, paastoihin ja kärsimykseen, jotka on uhrattu Isälle. Tämän 
vuoksi, pallo jatkaa pyörimistään, pois riippuvuudesta varjohallitukseen, maanalaiseen hallitukseen.”  

”Monia yrityksiä, monia, monia yrityksiä on tehty aloittaa sotia, avata ilman pahojen voimien 
laskeutua Maapallolle, mutta Minun käteni on nostettu ylös, eikä mitään sellaista maahan 
tunkeutumista tulla sallimaan tänä aikana.”  

”Tämä hallinto saavuttaa voimaa. Ihmiset, jotka olivat syvässä unen tilassa koskien äänestämiensä 
henkilöiden poliittisia aikomuksia, he alkavat nähdä valoa nyt. Kirjaimellisesti, kuten on kirjoitettu, 
”Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän 
valoon.” Luukkaan Evankeliumi 8:17.  



”Kun paljastus tulee täydellisemmäksi, ne, jotka ovat olleet vallassa mediassa, tulevat menettämään 
asemansa yleisön suhteen. Heitä on petetty ja heille on valehdeltu totuudesta, koska varjohallitus 
omistaa heidät. Mutta ihmiset ovat heräämässä ja katsomassa keiden rikoksiin ei ole kiinnitetty 
huomiota… kuten Ben Chazi. Hirvittäviä rikoksia, joita on tehty monella eri tasolla, tulee päivänvaloon 
ja tietämätön yleisö alkaa nähdä heidän poliittisten idoliensa savijalkojen hajoavan aivan heidän 
silmiensä edessä.”  

”Jokainen näistä synneistä ja vääryyksistä on elinkautisen vankilatuomion arvoinen. Joka kerta, kun 
nousuvesi tulee, se tuo uutta todistusaineistoa. Lehdistö käyttää sen ja nopeasti peittää sen hiekalla, 
sitten nousuvesi tulee uudelleen ja jälleen se peitetään. Mutta koko hiekkaranta rapautuu ja tulee 
aika, jolloin ei enää ole hiekkaa, mihin haudata nämä rikokset ihmiskuntaa vastaan, niitä ovat tehneet 
suositut henkilöt, korkeissa asemissa hallinnossa. Ei enää hiekkaa. Kuitenkin vuorovesi jatkuvasti tuo 
uutta limaa ja korruption massaa, koska Minun ihmiseni ovat rukoilemassa loppua 
epäoikeudenmukaisuudelle ja että totuus paljastettaisiin, jopa kuten Minä olen puhunut Pyhien 
Kirjoitusten ja tämän kanavan kautta.”  

”Ei yksikään syytöksistä, joita on tehty perustuen totuuteen, tule jäämään rankaisematta, koska 
tietyssä vaiheessa voimakas paheksunta tulee olemaan niin äänekästä, että oikeutta ei voi enää 
paeta. Minä Itse tuon esiin tämän saastan, koska tämä kansakunta on ollut sokea. Teidän 
rukouksenne ja niiden tuhansien muiden, joista jotkut eivät ole edes tästä kansakunnasta, on päivin 
öin tuotu Minun Isäni valtaistuimelle – eikä petokselle tule enää olemaan varustelua. Totuus tulee 
saamaan riemuvoiton.”  

Ote Viestistä 20. Helmikuuta, 2017 – Te olette taistelemassa Saatanan Maailmanhallinta 
suunnitelmaa vastaan 

 Jeesus aloitti… ”Koska Minun ihmisteni sydämet ovat katuneet tämän maan syntejä, koska he ovat 
avuksi huutaneet Minulta oikeutta, koska he jatkavat päälle painamista ja oikeuden avuksi 
huutamista, koska he ovat kääntyneet pahoilta teiltään ja nöyrtyneet Minun edessäni, Minä tulen 
jatkamaan heidän vihollistensa kyvyttömiksi tekemistä. Mutta hyvin suuri hinta on maksettavana, 
Minun rakastetut, hyvin suuri hinta. Te olette tekemisissä varjohallinnon vuosikymmeniä jatkuneen 
yhteiskunnallisen juonimisen kanssa ja kuten on sanottu, Roomaa ei rakennettu päivässä. Eikä se 
kukistunut päivässä.” 

”Vallan paikoissa on paljon vastustusta, mutta Minä olen pikkuhiljaa kampeamassa heidän käsiään 
tulvaporteista, että oikeamielisyys ja armo voivat virrata maahan ja elvyttää kuivuneen Amerikan 
maan. Kuitenkin on hinta maksettavana. Te taistelette Saatanan maailmanhallinta suunnitelmaa 
vastaan. Te taistelette kokonaista tietämätöntä nuorten sukupolvea vastaan, joille on valikoivasti 
opetettu, mikä on oikein, on väärin ja mikä on väärin, on oikein.” 

”Te olette myös tekemisissä keinoälyn ja sieluttomien kanssa. Monet, monet ovat ne, jotka ovat 
valmistuneet vallan asemiin, heidän henkensä ja mielensä eivät ole oikein, niin kuin niiden pitäisi. 
Heidän omaatuntoaan on muutettu ja koulutettu vastaamaan vain yhdentyyppisiin agendoihin.”  

”Nyt Minä kerron teille näitä asioita, joita jotkut teistä tietävätkin, koska Minä en tahdo, että kukaan 
teistä on tietämätön.” 

 ”Mitä he – vihollisen kloonit ja satanistit – ovat suunnitelleet tälle maalle, on huolellisesti 
toimeenpantu, kerros kerrokselta. Ja asioiden peruuttaminen järjestyksessä on paljon 
monimutkaisempaa kuin valita vaaleissa mies, joka tulee tekemään oikeita asioita. Siksi nämä ajat 
ovat niin hyvin koettelevia teille.”  



Ote Viestistä 25. Helmikuuta, 2017 – Puolustakaa Totuutta, paljastakaa Valheet & Seisokaa 
Presidentti Trumpin takana 

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.”  

”Herää Amerikka, herää! On aika nähdä poliittisen järjestelmänne todellisuus, että mitä se on ollut ja 
on yhä. 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 
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 jopa kukistetaan. Kaikki on teidän 
käsissänne, Minun Ihmiseni – teidän rukoustenne, teidän paastojenne ja uhraustenne.”  

”Obaman aika sumuttaa tätä kansakuntaa on tulossa loppuun. Hänet tullaan paljastamaan sellaisena 
kuin hän on ja tämä maa tulee kävelemään hänen luidensa ylitse kohtaloonsa.”  

”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 rukoilette ja paastoatte 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.” 


