
829. Jeesus sanoo… Tukekaa Donaldia & Älkää olko peloissanne…  
Minä olen taistelemassa hänen kanssaan teidän puolestanne 

TUKEKAA DONALDIA & ÄLKÄÄ OLKO PELOISSANNE… MINÄ OLEN TAISTELEMASSA HÄNEN KANSSAAN 
TEIDÄN PUOLESTANNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Tammikuuta, 2021.  

( Clare ) Minun rakas perheeni, antakaa minulle anteeksi poissaoloni, Herra on laittanut minut 
työskentelemään musiikin parissa, sillä aikaa, kun tilanteet ympäri maailmaa kypsyvät. Pyydän, älkää 
uskoko mitään, mitä kuulette tai näette valtavirtamediassa, koska todellisuudessa teille kerrotaan 
täsmälleen päinvastaista ja tämä on tulossa esille ravisuttamaan maailmaa. Älkää olko peloissanne. 
Presidentti Trump tulee jatkamaan meidän Presidenttinämme. Kun hän otti viran vastaan, hänellä ei 
ollut aavistustakaan sen syvyydestä, mihin hän oli ryhtymässä, mutta Jumala on hänen kanssaan ja 
leireissä tullaan jälleen kerran kuulemaan voitonhuutoja.  

Kuvateksti: Kyllä me voimme… (Mutta en tiedä kuinka kauan…)  

Hän pyytää meitä kaikkia luottamaan suunnitelmaan, luottamaan, että Hän on meidän kanssamme ja 
meidän kansakuntamme kanssa. Meidän täytyy pysyä rukousasemissa ja olla valmiina hyväksymään 
kaikki, mitä Hän sallii meille, sekä hyvä että paha, koska suurta ravistelua on tulossa tapahtumaan, 
erityisesti kommunikaation alueella, kuin myös oikeuden ja totuuden saleissa. Merkittäviä petoksia 
tullaan paljastamaan, ja se, mitä te tulette tietämään, tulee olemaan vaikeaa uskoa. Kun olin sanonut 
sen, tunsin, että Herra todella halusi puhua. Siispä Hän aloitti…  

( Jeesus ) ”Seisokaa vakaasti ja nähkää Herran kunnia. Olenko Minä koskaan pettänyt Minun 
Uskollisiani? Koko historiassa, vain ei-uskolliset ovat olleet Herran kurin kohteena. Kansakunnassanne 
te olette taistelleet urhoollisesti, sen puolesta, mikä on oikein. Mutta paholaisella on ollut vuosia 
rakentaa pahuuden linnoituksia, verkostoja ja pahuuden tietoverkkoja, jotka ovat peräisin edelliseltä 
vuosisadalta. Nyt nämä asiat ovat toteutuneet, mutta Minun kenraalini ja uskolliset armeijani ovat 
heränneet ja herättäneet oikeamielisyyden liekin sydämissään. He tekevät uhrauksia, paastoavat, 
rukoilevat jopa uhraavat sairautensa ja koettelemuksensa uskollisesti, nähdäkseen tilanteen 
täydellisesti puhdistettuna ja ympäri käännettynä.”  

”Suuri herääminen on tapahtumassa Minun ihmisissäni. He ovat kääntymässä pois pinnallisista 
tavoistaan ja etsivät Minun kasvojani kuin ei koskaan aikaisemmin. Ylenkatsoisinko Minä heitä? Vai 
tulisin heidän pelastuksekseen? Todella, monet teistä ovat kärsineet vainoja uskonne vuoksi ja te 
olette seisomassa suorina, rukoilemassa, paastomassa ja tarjoamassa uhrauksia. Enkö Minä palkitsisi 
teitä uudella maalla, uusilla aluilla ja tuoreella, uudella alulla? Kyllä, on paljon jätettä siivottavaksi, 
eikä se ole kaunista katsottavaa tai tapahdu yhdessä yössä, mutta ne, jotka ovat nousseet 
rukoilemaan ja tarjoamaan elämiään herättääkseen henkiin hyvän tässä maassa, jonka oli tarkoitus 
olla Vapaiden Maa, he todella ovat heränneet ja ottaneet asemansa presidenttinne ympärillä, 
polvillaan. Enkö Minä palkitsisi heitä?”  

”Kyllä, te olette sodassa, hyvä vastaan paha ja kun te olitte unessa, vihollinen tuli ja kylvi lustetta 
pellolle, joka kasvoi yhdessä hyvän vehnän kanssa. Mutta nyt Minä olen laittamassa sirpin 
sadonkorjuuseen ja Minä tulen todella erottamaan pahat niistä, jotka seisovat sen takana, mikä on 
oikein. Minä pyydän vain, että te jatkatte rukoilevana armeijana oloa ja se armeija tulee kukistamaan 
pahan keskuudestanne.”  

”Ne, jotka eivät tiedä totuutta ja niitä on monia, heidän täytyy tunnistaa, ketä he ovat äänestäneet 
vaaleissa, mitä he edustavat ja mitä on meneillään tunkioilla heidän hienojen kartanoidensa alla. 



Heidän täytyy pystyä käsittelemään käsittämätöntä ja tunnistaa teeskentelevät henkilöt, jotka 
näyttävät kunnollisilta ja rehellisiltä. Monet, monet Minun ihmisistäni ovat vajaita erottelukyvyssä, 
eivätkä ymmärrä toisten todellista luonnetta. He ovat arvostelleet heidän ulkoisen olemuksensa ja 
käyttäytymisensä perusteella, mikä vaikuttaa kunnialliselta. He eivät ole nähneet julkisivun taakse, 
joka suojaa sisäisen pahuuden; he eivät ole katsoneet ehdokkaita nähdäkseen, mitä he ovat 
äänestäneet, kun asiat tulevat vakaviksi.”  

Kuvateksti: Abortti on Murha.   

”Kuka tahansa, joka paloittelee vauvan äitinsä kohtuun, ei tunne Minua, tai he eivät koskaan tekisi 
sellaista asiaa, saati suvaitsisivat sitä, ja vielä vähemmän maksaisivat siitä tai rohkaisisivat sitä. 
Tukekaa ja valitkaa niitä, jotka tukevat Minua, tuli mitä tuli. Juuri nyt, Minä olen ravistelemassa 
Maapalloa ja lisäämässä lämpöä kattilan alle. Minun puhdistavat tuleni ovat polttamassa pois 
julkisivuja, paljastamassa korruptoituneita näyttelijöitä, jotka ovat vedättäneet teitä vuosikymmeniä. 
Minä olen paljastamassa korruptiota ja laittamassa lusteet tuomitsemisen tuleen. Te tulette 
näkemään monia, joiden te laskitte olevan oikeamielisiä, paljastuvan ja lankeavan. Tämä maa tullaan 
puhdistamaan niistä, jotka ovat tehneet pahaa suljettujen ovien takana.”  

”Mutta Minun ihmiseni, teidän täytyy myös tutkia omia elämiänne ja nähdä, missä te olette jääneet 
vajaiksi. Pyytäkää Minun Pyhää Henkeäni loistamaan valoa niihin pimeisiin paikkoihin, niin että Minä 
voin parantaa ne ja voidella teidät tuoreella elämällä ja uusilla aluilla. Älkää pidätelkö totuutta 
itsestänne itseltänne tai Minulta. Minä näen ja tiedän sen kaiken ja on Minun tahtoni nähdä teidän 
katuvana ja ennallistettuina, aivan kuten kansakuntanne puhdistetaan, niin että Minä saattaisin tuoda 
hänelle valtaan palauttamisen.”  

”Älkää salliko pelon hallita teitä, rukoilkaa äärimmäisen kovasti, sillä taistelu on voimakas ja panokset 
korkeita. Jatkakaa Minuun uskomista, niin että Minä tulen palkitsemaan teidän rukouksenne, teidän 
katumuksenne, teidän uskollisuutenne. Jatkakaa Minuun katsomista saadaksenne ilon nousevan 
sydämiinne, älkääkä jääkö kiinni katkeraan lähitaisteluun, joka tulee, kun paha paljastetaan. Älkää 
ottako sisäänne katkeraa siementä, pikemminkin rukoilkaa näiden miesten ja naisten puolesta, jotka 
ovat työskennelleet Saatanalle. Rukoilkaa heidän kääntymyksensä puolesta ja vain että ette unohtaisi, 
tutkikaa omia elämiänne, kun annoitte periksi pahalle itse. Nämä, jotka hallitsevat teitä, ovat paljon 
suuremman paineen alla, kuin mitä te voitte ikinä kuvitella. Paineen pettää henkilökohtaisen hyödyn, 
suosituimmuuden ja vallan ja jokaisen pahan lihallisen agendan vuoksi.”  

”Te myös olette altistuneet sellaiselle kiusaukselle, mutta ette sillä tasolla kuin mitä he kokevat. 
Siispä, Minä varoitan teitä olemaan tuomitsematta tai paheksumatta, mutta rukoilkaa vilpittömästi 
sydämestänne heidän kääntymystään, ennen kuin heille on liian myöhäistä.”  

”Tukekaa presidenttiänne ja uskokaa häneen, Minä olen taistelemassa teidän puolestanne hänen 
kanssaan ja teidän rukouksenne on se, mikä saa aikaan voiton. Pysykää kannassanne hämmennyksen 
keskellä ja ymmärtäkää, että on välttämätöntä, että asiat päätettäisiin ja puhdistettaisiin vähäksi 
aikaa, että Minä voisin tuoda sen mikä on oikein ja hyvää, takaisin teidän hallintoonne. Älkää koskaan 
enää nukahtako, Minun Ihmiseni, älkää koskaan enää antako tämän tapahtua uudelleen. Ja kun se, 
mikä on hyvää ja oikein, alkaa ilmestymään hiiltyneistä raunioista, ja elämänne kukoistaa jälleen 
oikeamielisen hallinnon keskellä, älkää unohtako Minua. Älkää unohtako oppitunteja, älkää unohtako 
köyhiä ja älkää unohtako Kuka toi voiton ja tuoreen mahdollisuuden elämiinne.”  

”Olkaa uskollisia Minulle taistelussa ja voitossa ja vartioikaa röyhkeyttä ja omahyväisyyttä vastaan, 
kun pöly laskeutuu ja elämä alkaa palaamaan normaaliksi, ihmeellisten muutosten kera, joita Minä 
olen tuomassa ja uutta voimaannuttamista, jolla Minä olen voitelemassa teitä. Älkää pelätkö katua 



asioita, joita olette laiminlyöneet, pikemminkin kohdatkaa ne ja muuttakaa asiat, jotka saivat aikaan 
menemisenne väärään suuntaan. Minä olen teidän kanssanne, Minä olen teidän kanssanne, Minä 
olen teidän kanssanne. Luottakaa suunnitelmaan, luottakaa siihen, mitä Minä olen tekemässä. Tämän 
hyvin pimeän tunnelin päässä on voitto.”  

”Herran Rauha ja Suojelus olkoon teidän kaikkien kanssanne.” 


