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JOULUKUUN 6. 2022… EZEKIELIN UNI DONALD J. TRUMPISTA 

Sisar Claren välittämä, Joulukuun 6. 2022. 

(Clare) Siunatkoon Herra teitä, rakkaat, teidän rukouksenne ovat olleet niin tehokkaita. Näyttää 

siltä, että jotakin ihmeellistä on tapahtumaisillaan kansakunnassamme, kun me jatkamme 

Presidentti Trumpin puolesta rukoilemista, niin ettei häntä tulla salamurhaamaan. Pyydän, 

jatkakaa rukoilemista jokaisessa mahdollisuudessa, jonka saatte, rukoilkaa, että hän pysyy 

hengissä, on suojeltu, saa Jumalan suojeluksen. 

Ezekiel näki unen juuri nyt ja tässä unessa, Presidentti Trump astui presidentin korokkeelle, jossa 

oli erilainen sinetti edessä ja hän viittoi miestä tulemaan seisomaan vierelleen. Mies näytti hyvin 

paljon John Fitzgerald Kennedy Jr:lta. Hän katsoi ihmisiin ja sanoi… ’Minä haluan teidän tapaavan 

uuden Varapresidenttinne.’ Hän ei ilmoittanut hänen nimeään, mutta suurin osa ihmisistä jo tiesi, 

kuka hän oli. 

Presidentillisessä Sinetissä korokkeella luki ’Amerikan Yhdysvaltojen Tasavalta.’ Siinä ei ollut 

kotkaa, vaan kyyhkynen ja oliivinoksa sen suussa. Sen jälkeen, kun hän oli esitellyt 

Varapresidentin, ihmiset nousivat hurraamaan. Kun väkijoukko rauhoittui, Donald nosti oikean 

kätensä Taivasta kohti, Herraa kohti, ja katsoen ylös, hän yksinkertaisesti sanoi… ’Todellista 

vapautta ja oikeudenmukaisuutta kaikille.’ 

Sitten Ezekiel heräsi unesta ja hän kuuli äänen Taivaasta sanovan… ”Oi, kapinallinen talo! Sillä sinä 

olet kapinallinen talo, kuinka monta kertaa Minä olen kertonut sinulle, kuinka monta kertaa Minä 

olen näyttänyt sinulle, kuinka monia profeettoja ja pyhimyksiä Minä olen lähettänyt sinun luoksesi, 

mutta sinä vain kovetat sydämesi yhä kovemmaksi. Voi sinua, kapinallinen talo!” 

Ezekiel sanoi… Näin Jeesuksen pilvissä. Hän oli katsomassa alas ja puhumassa suoraan 

Yhdysvaltojen Koillisosalle. Yhdysvaltojen kartta näytti, kuin pala olisi otettu pois siitä, Mainesta 

Marylandiin asti. Tuo neljäsosa maata julisti sotaa Tasavaltaa vastaan, ja he taistelisivat meitä 

vastaan kuolemaan saakka. He syyttivät Trumpia ja kaikkia muita osavaltioita, jotka ovat hänen 

takanaan, mikä oli kolme neljäsosaa koko kansakunnasta, maanpetoksesta. 

(Clare) Minä toivon ja rukoilen, että tämä toteutuu, kuinka ihmeellistä tämä olisi! Kuinka 

voimallisia rukouksemme ovat olleet, että asiat ovat liikkumassa tähän suuntaan. Tässä saattaa 

olla vielä enemmän takana. Ezekiel tunsi, kuinka Herra halusi lisätä joitakin muita yksityiskohtia, 

mutta hän ei ollut varma, niinpä hän päätti odottaa sitä. Mutta minä halusin ainakin saada teidän 

tietävän, että vaikuttaa kuin on suuri ja ihmeellinen täyskäännös tulossa. Ylistys olkoon Jumalalle! 

Pyydän, älkää lakatko rukoilemasta. Kiitos teille, Sydänasukkaat. 


