
700. Jeesus sanoo… Rukoilkaa Presidentti Trumpin puolesta.  

Rukous on ratkaiseva Tekijä, että hän selviää hengissä  

DONALD TRUMP VAARASSA… RUKOILKAA, ETTÄ HÄN SÄILYY HENGISSÄ MATKASTAAN ENGLANTIIN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. Toukokuuta, 2019. 

( Clare ) Herra Jeesus, kiitos Sinulle Sinun varoituksistasi ja siitä, että annat meille uusia 

mahdollisuuksia todistaa rakkauttamme Sinulle. Rakas Herra, minä en ole rakastanut Sinua kaikella 

mielelläni, koska se on vaellellut. Auta meitä pitämään katseemme Sinun kädessäsi, Herra, ja 

liikkumaan, kun sinä sanot, liikkukaa. Amen. 

Sydänasukkaat, me olemme taas siinä pisteessä. Minä toivon, että te olette toipuneet hieman, 

koska meidän todella täytyy kastella Presidentti Trump läpimäräksi rukouksillamme. Hän menee 

Englantiin perjantaina (3.Toukokuuta, 2019) tapaamaan kuningatarta (Se on salamyhkäinen 

matka, jota yleisö ei tiedä). Rakkaat, pyydän, rukoilkaa ja paastotkaa. Jos yritykset ottaa hänen 

henkensä onnistuvat, 3.maailmansota tulee tapahtumaan hyvin pian sen jälkeen. Ja tietenkin, 

Taivaaseennosto tulee tapahtumaan kaaoksen keskellä.   

Pyydän, perheet. Kaikkialla maailmassa. Tämä ei ole kansallinen vaara. Tämä tarkoittaa 

Maapallolla rauhan loppua ja miljoonia tulee kuolemaan joka maassa. Siispä, pyydän, harkitkaa 

tätä jonakin, jota vastaan meidän täytyy rukoilla. Ei väliä, mihin kansakuntaan me olemme 

syntyneet, me olemme silti Taivaan kansalaisia. Siis, kaikki mikä sattuu Maapallolla, kuuluu meille 

myöskin.  

Minä olen tehnyt johtopäätöksen, että on aika musiikille, ja on aika taiteelle – ja on aika 

rukoukselle. Ja rukous tulee aina ensin. Erityisesti kansallisissa hätätiloissa. Loppujen lopuksi, mitä 

hyötyä laulusta tai maalauksesta on, jos maailma räjähtää huomenna? Kuinka monia se voisi 

mahdollisesti koskettaa?  

Siispä, minä pyydän heitä, jotka rakastavat Jeesustaan, suojaamaan Presidenttiämme tänä aikana, 

kun hän on hyvin suuressa vaarassa. Rakkaat, meidän Presidenttimme on elossa juuri nyt, koska 

ME rukoilimme. Hän on virassa juuri nyt, koska ME rukoilimme. Ja tulee jatkamaan 

kansakunnassamme olevan pahan linnoituksen tuhoamista, koska ME rukoilimme.   

Herra, mitä sanottavaa Sinulla on?  

( Jeesus ) ” Clare, on välttämätöntä, että jokainen rukoilee. Minä kerron teille tämän verran: juoni 

on erittäin yksityiskohtainen ja monitahoinen. Ja jos yksi asia ei toimi, hänet juonitaan toiseen 

yritykseen – ja toiseen ja toiseen. He eivät aio päästää häntä elävänä pois, jos se on lainkaan 

mahdollista.   

” Mutta he ovat ihmisiä ja Minä olen Jumala. Ja jos tarpeeksi rukouksia ja paastoamisia lähtee ylös, 

hän tulee selviämään matkasta hengissä. Lukemattomia yrityksiä tullaan tekemään myöskin, kun 

hän on ilmassa. He eivät ota mitään riskejä, että hän olisi hengissä vielä yhdenkin päivän.”  

” Rukoilkaa yliluonnollista suojausta. Rukoilkaa Salaisen Palvelun agenttien puolesta, että he 

vastaanottaisivat ohjeita Pyhältä Hengeltä. Rukoilkaa, että he olisivat herkkiä ja erityisesti 

valmistautuneita yritysten sarjaan, jotka aiheuttavat kaaosta ja saavat heidät menettämään 

otteensa. He ovat hyvin harjaantuneita – mutta tämä matka verottaa heidän kykyjään selvitä 

hengissä.”  

” Rukoilu on ratkaiseva tekijä hänen henkiin jäämisessään.”  



( Clare ) Herra, saanko minä lisätä jotakin?  

( Jeesus ) ” Kyllä sinä saat, rakas.” 

( Clare ) Rukoilkaamme myös ja pyytäkäämme Äiti Mariaa kietomaan hänet viittaan, niin että 

mitään vahinkoa ei tule hänelle. Tai hänen vaimolleen, jos hän on siellä. 

( Jeesus ) ” Minun Rakkaani, ei ole mitään taikauskoista pyytää Minun äitiäni rukoilemaan 

kanssanne. Itse asiassa, se on Marian moninkertaistaja. Kun hän rukoilee teidän kanssanne, teidän 

anomuksenne esitetään Minun Isälleni suunnattoman siunauksen kera. Niille teistä, jotka 

ymmärtävät Pyhiä Kirjoituksia ja ovat tarpeeksi nöyriä pyytämään hänen esirukoustaan. Heille 

suuri suosio lisätään heidän rukouksiinsa.” 

” Jonakin päivänä, pian, ihmiset ympäri maailman tulevat tietämään hänen esirukouksensa voiman 

ja he lakkaavat herjaamasta häntä.”  

( Clare ) Herra, minä muistan Kim Clementin profetian. Minä etsin sen ja minä todella haluan jakaa 

sen tässä…  

(Profetia Kim Clementin kautta) ” Tulee presidentti. Hän tulee olemaan ehdottomasti ilman 

pelkoa. Hän tulee olemaan ratkaiseva. Keskellä Amerikan entisöintiä. Kun Entisöinnin alku alkaa, 

nainen tulee nousemaan. Nainen, joka on vahva uskossa. Hyveellinen. Kaunissilmäinen, hänen 

silmänsä ovat pyöreät ja suuret. ”Minä olen kruunannut hänet”, sanoo Herra, ” kuten Minä 

kruunasin Esterin.”  

” Ja ihmiset tulevat ottamaan hänet vastaan, sillä hänellä tulee olemaan iloisuuden öljyä kipuihin 

ja valitukseen, joita tapahtuu. Ja hän tulee kaatamaan öljyä. Nainen tulee kaatamaan öljyä tämän 

kansakunnan päälle.” 

” Ja Jumala sanoo, Parantuminen tulee alkamaan ja sitten se etenee nopeasti. Koulut tulevat 

olemaan vapaita potentiaalisista vahingoista ja vaaroista: ampumisista, murhista, 

huumeriippuvuuksista. Kartellit tulevat pelkäämään naista – Jumalan voitelemaa naista, naista, 

joka on laitettu sivuun.”. ”Ja Jumala sanoo, ”He tulevat sanomaan… Me vihasimme häntä, mutta 

nyt me rakastamme häntä.”   

” Sillä hän tulee ottamaan parantamisen öljyn ja kaatamaan sitä vasemmalla olevien haavojen 

päälle, oikealla olevien haavojen päälle ja uuden, ilmestyvän puolueen haavojen päälle. Siksi 

parantaminen, joka on välttämätöntä tälle kansakunnalle, tulee presidenttikauden puolen välin 

aikaan. Nainen tulee ja Jumala sanoi, että on öljyä, joka tullaan kaatamaan kansakunnan päälle ja 

he yhtäkkiä tulevat tuntemaan parannuksen.” 

” Ja he tulevat sanomaan, ”Minun sieluni on hyvin”, sillä Amerikan sielu on ollut korruptoitunutta; 

tämän kansakunnan sielu on korruptoitunut katkeruudella ja vihalla. Ja Jumala sanoi, ”Nainen 

tulee sanomaan… Ei enää katkeruutta, ei enää vihaa, ei enää erillisyyttä.” Ja nainen tulee 

kaatamaan öljyä Herran Itsensä Hengestä.” (Profetian Loppu). 

( Clare ) Herra, haluaisitko Sinä kommentoida tätä? 

( Jeesus ) ” Kenet Minä olen kruunannut, Clare?”  

( Clare ) Meidän Naisemme, Äiti Marian.  

( Jeesus ) ” Ketä ovat Evankeliset yhteisöt vihanneet?”  

( Clare ) Meidän Naistamme, Sinun Äitiäsi. 



( Jeesus ) ” Ja kuka on koskettanut sinua ilolla ja iloisuudella äärimmäisen kivun hetkinä?”  

( Clare ) Sinä olet, Herra. Mutta myös, äitisi on.  

( Jeesus ) ” Ja siinä on sinulle vastaus. Mutta älkää lopettako rukoilemista, sillä asioita tulee ilmi 

ennen sitä päivää. Ravistelu ja herätys. Ja Minä en toivo kenenkään menehtyvän, mutta he, jotka 

ovat kieltäytyneet sovittelemasta Minun kanssani ja ovat vakavassa vaarassa.”  

” Se, mitä Minä rakastan tässä Kanavassa, on että te kaikki olette niin reagoivia. Vaikka te olette 

väsyneitä, silti te nousette rukoilemaan ja esirukoilemaan, koska Minä olen kutsunut teitä ja te 

olette vastanneet Minulle, ”Puhu Herra, Sinun Palvelijasi kuuntelee”. Ja joukossanne on todellisia 

pyhimyksiä tällä Maapallolla. Ja teidän rukouksenne valtaavat Suuren Todistajien Pilven ja enkelien 

sydämet Taivaassa. Älkää koskaan epäilkö sitä: teidän rukouksenne ovat kääntäneet monen 

taistelun kulun ja pelastaneet heidät, jotka ennen vaikuttivat pelastuskelvottomilta.”  

” Olkaa rohkaistuja, Sydänasukkaat. Minä rakastan teitä syvästi ja lasken teidän varaanne niin 

hyvin monessa asiassa. Rukous ja lohdutus. Suuresti Minä teitä rakastan. Nouskaa tilanteen 

tasalle. Nukkujat nouskaa. Minä annan teille toisen tilaisuuden rikkoa sydäntenne taskumatit, 

pelastaaksenne kansakuntanne ja tullaksenne lasketuiksi valittujen joukkoon.” 

3. Toukokuuta, 2019 – Uusi päivitys… Presidentti Trump on Englannissa 

Clare aloitti… Minä haluan antaa teille päivityksen siihen mitä on tapahtumassa. Ja tämä on 

meidän lähteeltämme.  

Minulle on meidän lähteemme raportoinut, että Presidentti Trump on lähtenyt Yhdysvalloista 

johonkin aikaan klo 9 illalla ja klo 4 aamuyöstä välisenä aikana Lontooseen. Kaikki te olitte 

rukoilemassa. On raportoitu, että hänellä on ollut salainen tapaaminen kuningattaren kanssa. Ja 

että hän sulkee Yhdysvaltain Keskuspankin oven ja tulee pian vaihtamaan dollarin valtion 

velkasitoumuksiin.   

Herran mukaan tulee olemaan useita yrityksiä. Pysykää valppaina ja rukoilkaa. 

Minulle kerrottiin myös, että suuri määrä ihmisiä on pidätetty. Paljon enemmän. Paljon enemmän, 

kuin mistä me tiedämme. Ja pian myös hieman näkyvämmällä paikalla olevat tullaan pidättämään. 

Muistakaamme rukoilla heidän sielujensa puolesta. Jotkut heistä ovat olleet osallisina 

Saatanallisissa Rituaalisissa Hyväksikäytöissä ja heille tullaan antamaan kuolemantuomio.  

Jatkakaa hyvää työtä, rukoussoturit. Ja minä halusin julkaista tämän, koska joku oli maininnut 

minulle, että Kuningattaren kanssa oli sovittu tapaaminen 3. kesäkuuta. Ja he ajattelivat, että ehkä 

minä tai meidän lähteemme oli tehnyt virheen. Ei. Tämä oli salainen tapaaminen, josta kukaan 

muu ei tiennyt.   

Herra, onko mitään, mitä Sinä haluaisit lisätä?  

Jeesus aloitti… ” Minun kallisarvoiset, kallisarvoiset Ihmiseni. Te olette jälleen keskeyttäneet 

juonen tappaa Presidenttinne. Pyydän, uskokaa Minua, kun kerron teille, että Sydänasukkaiden 

yhteisön rukoukset ovat voimakkaita ja liikuttavat Minun Isäni Sydäntä.” 

” Jatkakaa rukoilemista. Taistelu ei ole vielä ohi, mutta teidän rukouksenne ovat saaneet aikaan 

huomattavan myötävaikutuksen asioiden kulun kääntämisessä ja ne aina tekevät. Siispä, pyydän, 

pysykää rukoilu asemissanne läpi sunnuntain.”  



” Minä olen teidän kanssanne Sydänasukkaat. En olisi missään muualla mieluummin kuin Minun 

Sydämessäni, asuen teidän kaikkien kanssanne. Minä tiedän, että asiat ovat olleet vaikeita, mutta 

manifestoituva hedelmä on huomattava ja suurimerkityksellinen koko maailmalle. ” 


