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MINULLA ON SUUNNITELMA & MINÄ OLEN DONALDIN KANSSA… MUTTA MINÄ TARVITSEN TEITÄ 

Jeesuksen & Sisar Claren sanoja, 28. Tammikuuta, 2021.  

( Clare ) Minun Rakas perheeni, olkoon Herran rauha teidän kaikkien kanssanne. Olkaa luottavaisia 
tästä, rakkaat, teidän rukouksiinne tämän kansakunnan (Amerikan) puolesta vastataan.   

Te kaikki olette tietoisia minun monista vioista ja puutteistani, koska minä olen jakanut ne kanssanne. 
Mutta jakamisen prosessissa minä olen antanut myös viholliselle näkymän heikkouksiini ja he ovat 
hyödyntäneet sitä, kiroten minua heikoimmissa kohdissani. Mutta Herra on sanonut, että missä minä 
olen heikoin, Hän on vahvin. Siispä, kun olen avautunut viholliselle, olen laskemassa Herran 
vahvuuden varaan, auttaa minua vastustamaan ja kasvamaan hyveessä.  

Mutta kansakunnassamme ja tässä hyvin todellisessa sodassa, jossa me olemme, asiat täytyy tehdä 
eri tavalla. Minä voin paljastaa minun sisäiset työskentelyni teille, tietäen, että vihollinen tulee 
panemaan merkille ja hyökkäämään sen mukaisesti, mutta tässä hyvän ja pahan välisessä sodassa, 
presidentti (Trump) ja hänen ympärillään olevat eivät voi kommunikoida avoimesti meille siitä, mitä 
he ovat tekemässä.  

Katsokaahan, Herra kertoi minulle, että Kiina on tullut hyvin lähelle sitä, että se ottaisi maamme 
haltuun. Kuulostaako se teistä käsittämättömältä? No niin, antakaa minun vakuuttaa teille, että on 
paljon, mitä on pidetty salassa meiltä, niin ettemme panikoisi ja tekisi maata heikoksi. Meidän täytyy 
pysyä yhtenäisenä ja vahvana kansakuntana ja sen vuoksi tulee olemaan monia taktiikoita väärän 
informaation levittämiseksi.  

Tämä informaatio, jopa parhaista lähteistä peräisin oleva, mihin minä luen kuuluviksi Simon Parkesin 
ja Robert David Steelen ja Tohtori Charlie Wardin; jopa heidän kohdallaan, tulee olemaan aikoja, kun 
meille kerrotaan jotain, ja jotain muuta on tehty tai on viivytys. 

 Siispä meidän täytyy saada informaatiomme Jumalalta, ja Hän on kertonut minulle, että Presidentti 
Trump tulee saamaan riemuvoiton kaikessa tässä. Jeesus kertoi meille, että katsokaa miehen 
ansioluetteloa. Katsokaa hänen elämäänsä. Hänellä ei ehdottomasti ole mitään tarvetta sotkeentua 
politiikkaan, jos laskette rahan ja menestyksen kaikeksi. 

Kun hän otti vastaan tämän työn, hän teki pohjatyöt hyvin, hyvin huolellisesti. Hän opiskeli asioiden 
välisiä vuorovaikutussuhteita käytännössä, hän jopa valmisteli kansakuntaa sallimalla kuvata 
säännöllisesti hänen tekemisiään maailmassa. Se ohjelma, Apprentice (=Harjoittelija. Suomessa 
vastaava ohjelma oli Diili) antoi maailmalle katsauksen, millainen mies hän on ja kuinka hän käsittelee 
asioita. 

Taidot, joita hänellä oli, parantuivat vasta kun hän antoi elämänsä Kristukselle, minkä Herra on 
minulle vakuuttanut hänen tehneen. Herra tiesi mitä Hän oli tekemässä, Hän tiesi, että Donald ei ole 
keskeyttäjä, Hän tiesi, että Donald laittaisi elämänsä likoon jalon asian puolesta, Amerikan Tasavallan 
ennallistamisen ja ajamaan pois aiemmin kontrolloineen Satanistisen järjestelmän. Donald tiesi, että 
se voisi maksaa hänelle elämänsä ja niiden elämät, joita hän eniten rakasti, mutta hän kuitenkin otti 
työn vastaan.  

Ja päinvastoin kuin valehteleva media ja kaikki muut pinnalliset näyttäytymiset, hän on yhä satulassa, 
yhä työskennellen ennallistaakseen Amerikan puhtaalle ja tuoreelle perustalle.  



”Ei sellaiselle kuin se muotoiltiin Vapaamuurareiden mallin ja symboliikan mukaan Washingtonissa, 
joka itsessään on paholaismainen, rakennusten asettelemisesta taideteoksiin ja Washingtonin 
monumenttiin, joka on fallossymboli, jollainen on myös Vatikaanin edessä. (Kuvassa Washingtonin 
kaupungin pohjakaava, jossa merkittävien kohteiden välille vedetty punainen viiva muodostaa 
viisisakaraisen Satanistien tähden). Vapaamuurarit asettivat kulmakiven 4. heinäkuuta, 1848, käyttäen 
George Washingtonin Vapaamuurari esiliinaa, nuijaa ja muita Vapaamuurareiden arvomerkkejä. Siispä 
näette, että itse DC:n (Washington DC) perustukset ja asemapiirustus ovat Satanistisia.   

Siispä, jotta voitaisiin syrjäyttää syvät Satanismin syövät tästä maasta, erityisen suuri määrä 
suunnittelua ja huolellisesti määriteltyä ajoitusta, paljolti kuten shakissa, oli ja on tarpeellista. 
Mustahatut tekevät siirron ja valkohatut vastaavat, tai oikeammin valkohatut tekevät ansan 
mustahatuille tehdä siirto ja todella ovat kontrolloimassa, mitä he tulevat tekemään seuraavaksi.  

En usko, että monet teistä tietävät, että he ovat pitäneet asetta Donaldin päätä kohden, ei 
tappaakseen hänen lapsiaan, vaan asettaakseen kätkettyjä ydinohjuksia tärkeisiin kaupunkeihin. 
Siispä te näette, että se mitä on tapahtumassa, on kaikkea muuta kuin sinetöity. Minä olen nähnyt 
näitä hengessä, tämä yksi oli erityisesti New Yorkin kaupungissa, kujalla. Se näytti suurelta, katetulta 
roskalavalta, mutta kun se heilahti toimintaan ja alkoi avautumaan ja alkoi kallistumaan, sen sisällä oli 
ydinohjus sisällä. Tämä, minkä minä näin, laukaistiin suoraan ilmaan tältä kujan alueelta.  

Toinen asia, mitä useimmat ihmiset eivät oivalla, on, että Kiinalla on joukkoja Pohjoisella ja Eteläisellä 
rajallamme. He ovat odottamassa kaaosta Amerikassa, niin että he voivat hyökätä, kun me olemme 
heikoimmillamme. Siispä Presidentti Trumpin pitää työskennellä näiden kahden suuren uhkan alueilla. 
Se tarkoittaa, ettei hän voi tehdä asioita avoimesti, mikä tulee vapauttamaan vihollisen anarkisteja, 
jotka on koulutettu ja varustettu tuhoamaan kaupunkeja, heikentämään kansakuntaa ja aloittamaan 
sisällissodan.  

Minä jaan tämän kaiken teidän kanssanne, jotta te ymmärrätte, että todella paljon on meneillään 
kulissien takana, mutta sen täytyy pysyä salattuna, että estettäisiin sisällissota, joka voisi avata oven 
Kiinalle, tulla miehittämään. Ja pyydän, voitte olla varmoja, että Presidentti Trump voitti vaalit 
valtavalla voittomarginaalilla, jopa voittaen Kaliforniassa. Todisteet ovat netissä ja ne ovat 
murskaavia. Minä kerron tämän kaiken teille, että te tiedätte, että meidän todellinen Presidenttimme 
tulee saamaan Riemuvoiton. Se, mitä nyt tarvitaan, on hyvin rauhallinen käyttäytyminen meillä 
kaikilla, ei mielenosoituksia, koska se saattaisi antaa mustahatuille mahdollisuuden aiheuttaa kaaosta.  

Rukous on paras ase… ”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, 
valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja 
vastaan taivaan avaruuksissa. Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne 
pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.” Paavalin Kirje Efesolaisille 
6:12-13.   

Synnintunto synneistämme, syvä ja vilpitön katuminen, sekä henkilökohtaisten, että kansallisten 
syntiemme vuoksi, on se, mikä tulee liikuttamaan Jumalan Kättä. Herra, pyydän, puhu meille…  

( Jeesus ) ”Rakkaani, kaikki, mitä sinä olet sanonut, on totta, Minä kuitenkin haluan tämän sodan 
voitettavan Hengessä, rukouksella. Sinä olet tehnyt hyviä huomioita, mutta älä sotkeudu draamaan, 
muuta kuin tunnistaaksesi, että edistystä tapahtuu.”  

”Sinä olet oikeassa nähdessäsi, että internetin ja kännyköiden pimennysten olevan valkohattujen 
salaisten toimien osoituksia. Nämä ovat tienviittoja teille, rakkaat, että edistystä todella on saatu 
aikaan, huolimatta kaikista päinvastaisista vaikutelmista. On olemassa monia muita, sellaisia kuten 



virheitä asetelmassa, kun kuvattiin virkaanastujaisia, mitkä olivat täydellinen huijaus, eikä se ole 
sitova. Se kaikki on peliä, rauhan säilyttämiseksi, sillä aikaa, kun todella voimakkaat siirrot ovat 
yleisölle näkymättömiä. Jonain päivänä näistä tapahtumista tulee olemaan mahtava elokuva, mutta 
toistaiseksi niiden täytyy pysyä kätkettyinä.”  

”Kuunnelkaa, Minun rakkaat, rukoilkaa sotilaidenne puolesta, rukoilkaa vaaleilla valittujen 
virkailijoiden puolesta ja niiden puolesta, jotka ympäröivät presidenttiänne, jotka työskentelevät 
vapauden puolesta. Rukoilkaa, että sokeiden silmät aukeaisivat ja ihmisten sydämet liikuttuisivat 
rukoilemaan ja tukemaan sitä, mitä tapahtuu kulissien takana. Rukoilkaa presidenttinne 
turvallisuuden puolesta, kuin myös hänen rakkaittensa turvallisuuden puolesta. Rukoilkaa oikean 
tiedon kanavina toimivien puolesta, kuten niiden, jotka sinä mainitsit. Rukoilkaa viisautta ja rohkeutta 
kaikille asianosaisille.”  

”Minulla on suunnitelma. Minä olen Donald Trumpin ja hänen hallintonsa kanssa. Minä kutsun teitä 
rukoilemaan Minun suunnitelmani puolesta ja seisomaan kuilussa, kun kuulette väkivallan 
purkauksista, rukoilkaa viattomien turvallisuuden puolesta – niiden, jotka jäävät tulilinjalle, rukoilkaa, 
että paha tullaan paljastamaan ja riisumaan aseista, ennen kuin se tekee vahinkoa. Sitten, kun te 
olette tehneet kaiken, SEISOKAA. Seisokaa uskossa ja levätkää Minussa. Vetäkää itsenne Minun 
lähelleni, rakkaat, ja Minä annan teille levon.”  

”Tulkaa syvemmälle puhdistamisen ja varustamisen vesiin, edetäksenne omissa henkilökohtaisissa 
missioissanne. Teihin kertyy paljon maailman saastutusta joka päivä ja erityisesti nyt, kun paha on 
huipussaan. Teillä on tärkeä osa tehtävänä tulevina päivinä, mutta te ette tule olemaan valmiita, jos 
te kulutatte aikaa internetissä, surffaten ja katsellen ympäriinsä, seuraten jokaista uutta kiinnostuksen 
kohdetta.” 

”Minä tulen antamaan teille vahvistuksia, että teidän rukouksenne toimivat, mutta Minä haluan 
aikanne pääpainon olevan rukouksessa, ei vaihtoehto uutisissa. Minä tiedän, että tämä on vaikeaa 
sinulle, Clare, mutta sinä olet ottanut askeleen taaksepäin ja pois jatkuvasta uteliaisuudesta ja sinun 
täytyy jatkaa itsesi pakottamista, kieltääksesi itseltäsi jokaisen mielijohteen tarkistaa jotakin. Sinä olet 
nyt hyvässä paikassa, Minun Kyyhkyni, pidä jalansijasi.”  

”Tietäkää tämä, Minun Ihmiseni, tämä sota tullaan voittamaan rukouksella. Te teette Minulle seuraa 
rukousaikananne; että oikeudenmukaisuus saatettaisiin tehdä. Vielä on paljon, mitä ei ole päätetty, 
kuten Taivaaseennoston ajoitus, mutta riittää, kun sanotaan, että niin kauan kuin suhteellinen rauha 
on maassanne, se on odottamassa.”  

”Kuten tiedätte, Minä olen näyttänyt teille, että kun ydinsota puhkeaa, te olette Taivaaseennoston 
kynnyksellä. Kuitenkin Taivaassa, me olemme kaikki valmistautuneita ja Minun sydämeni mukaista on 
yhä tanssia kanssanne ja tuoda teille suurta lohtua kaikista töistänne. Kyllä, nämä ajat ovat työläitä, 
mutta Minun ikeeni on sovelias, Minun taakkani keveä. Ja Minä kaipaan olla lähellä Minun 
Morsiantani. Tämä virkistymisen aika on aivan yhtä tärkeää kuin rukous ja katumus.”  

”Tietäkää, että Minä ilahdun teidän läsnäolossanne, Minun Morsiameni, vetäkää itsenne Minun 
lähelleni, lohduttakaa Minua, levätkää Minussa ja löytäkää ilonne meidän jaetun virkistyksemme 
ajasta.” 


