
893. Äiti Maria sanoo… Luottakaa Minun Poikaani, älkää omaan Viisauteenne & 

Rukoilkaa Donald Trumpin puolesta 

LUOTTAKAA MINUN POIKAANI, ÄLKÄÄ OMAAN VIISAUTEENNE  

Ote Äiti Marian Viestistä Sisar Claren kautta, 2. Syyskuuta, 2021.  

(Äiti Maria) ”Minun Poikani on huolissaan sydäntenne asenteesta. Teidän täytyy pyytää Häntä 

vartioimaan sitä kaikkina aikoina. Niin kuin on kirjoitettu Paavalin Kirjeessä Filippiläisille 4:6-7… 

’Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen 

kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva 

teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa’.”  

”Uskonne hiipuu, koska ette ole nähneet maallisilla silmillänne, mitä on todella tapahtumassa 

kulissien takana. Minun lapseni, teidän täytyy vartioida tätä epäilyä vastaan ja torjua se, älkää 

antako sen juurtua ja tarrautukaa Herraanne, joka tulee päästämään teidät pahasta. Uskokaa ja 

luottakaa Häneen, älkääkä omiin kykyihinne tai viisauteenne.”  

”Herra arvostaa suuresti katoamattomia ominaisuuksia, kuten hellää ja hiljaista henkeä. Antakaa 

sydämenne kätketyn henkilön olla kaunistuksenne ja se todella on, kuka te olette, kun kukaan muu 

ei ole katsomassa. Jos te kamppailette uskon puutteen ja epäilyn kanssa, teidän täytyy sallia 

Jumalan hengen muuttaa itsenne läpikotaisin. Pyytäkää Häntä auttamaan teitä tässä muutoksessa 

ja pysykää periksiantamattomina päätöksessänne työskennellä Pyhän Hengen kanssa.”  

(Clare) Olin ajattelemassa salattua paikkaa, mihin varastoida ruokaa, siltä varalta, jos varastomme 

ryöstettäisiin nälänhädän aikana. Meidän Äitimme reagoi tähän ajatukseen…  

(Äiti Maria) ”Kyllä, tämä on hyvä ajatus, kun ruoka vähenee kaupan hyllyiltä ja ihmiset alkavat tulla 

epätoivoisiksi, he tulevat etsimään jokaisen saatavilla olevan vaihtoehdon tyydyttää nälkänsä. Tee 

tämä vuorella ja kaupungissa.”  

(Clare) Vastasin… ’Kyllä, Äiti.’ Ja koska minulla on huomioimisessa hyttysen jänneväli, mieleni 

ajelehti näkemään Presidentti Trumpia, jonka näin suuressa ahdingossa, kun olin menossa 

nukkumaan eilen illalla. Presidentti oli väsynyt, lopen uupunut ja vaikutti täysin energiasta 

ehtyneeltä; fyysisesti sekä mielen ja tunteen tasolla. Sanoin hänelle… ’Herra Presidentti, selvästi te 

olette saavuttanut lopen uupumisen tason, jota ei voi mitata, antakaa meidän jatkaa tästä ja 

nostaa teitä rukouksella, jatkuvasti ja lakkaamatta. Me tulemme värväämään koko taivaan 

rukoilemaan puolestanne. Levätkää nyt Herra Presidentti, pyydän, levätkää Herramme läsnäolossa 

ja ympäröiköön Hänen rauhansa teidät aina.’ Äiti Maria jatkoi…  

(Äiti Maria) ”Rukoilkaa Presidentti Trumpin puolesta, hän niin tarvitsee rukouksianne näiden 

vaikeiden aikojen aikana, lapset. Rukoilkaa hänen johtajuutensa puolesta ja hänen ympärillään 

olevien puolesta, että he olisivat täytettyjä jumalallisella viisaudella ja ymmärryksellä. Rukoilkaa, 

että he tulevat seuraamaan Jumalan neuvonpitoa, eivätkä ihmisen, eikä demoneiden. Rukoilkaa, 

että heillä tulisi olemaan Jumalan viisautta ja tietoa ja että he hankkisivat ohjeita ja johtamista vain 

Jumalalta. Rukoilkaa, että kaikki ihmiset kokisivat Minun Poikani siunaukset ja läsnäolon ja että 

heidän sydämensä janoaisivat Häntä elämissään. Rukoilkaa, minun rakkaat, rukoilkaa.” 


