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Periksiantamattomuutenne Rukouksessa pitää Presidenttinne elossa 

TAMMIKUUN 3. 2023… JEESUS SANOO… PERIKSIANTAMATTOMUUTENNE RUKOUKSESSA PITÄÄ 

DONALD TRUMPIN ELOSSA 

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, Tammikuun 3. 2023. 

(Clare) Herra siunaa teidät, Sydänasukkaat. No niin, tänään olemme tavallaan laskeneet 

virheitämme. On ollut hyvin pimeää, ja vaikeaa, ja paljon haasteita, suurin osa niistä psyykkisiä, 

luulen. Siispä, kun tulin rukoukseen vastaanottamaan viestiä, Herra aloitti… 

(Jeesus) ”Kaikki lasketaan, Rakastettu. Pyydän, kerro veljelle, että nämä ärsytykset ovat pitämässä 

hänet (Trumpin) elossa yövartioissa.” 

(Clare) Toisin sanoen, pitäen Trumpin elossa yövartioissa. 

(Jeesus) ”Ne lasketaan täysiksi uhrauksiksi, pantuina vaakakuppeihin, hyvittämään tuomiota. 

Tämän tulisi olla hyviä uutisia hänelle, vahvistaen hänen päätöstään ja ponnistelujaan. Minä olen 

sinun kanssasi, veli, ja Minä lasken jokaisen pienen kärsimyksen, jonka sinä kärsit yhteisön hyväksi, 

suureksi paastouhraukseksi. Pyydän, ole rohkaistunut, Minun Siunattuni.” 

”Lapset, hetki on pimeä ja hankala, mutta aina ei tule olemaan niin. Riemuitkaa, että teillä on 

toisenne, niin monet ovat yksin tässä samassa tilanteessa. Todella te tarvitsette toinen toisianne, 

ja mikä siunaus te olette toinen toisillenne. Ajatelkaa näitä asioita, rakkaat, kun lannistutte, 

kiittäkää Minua siitä, että teillä on toinen toisenne, kuin myös Puoliso, joka on samalla sivulla 

kanssanne. Niin monet ovat yksin tai vaarassa, jopa kun on hyvin pimeää, teillä yhä on toinen 

toisenne kasvojen valo kannustamassa teitä. Mainitsematta Suurta Pilveä, joka on katsomassa ja 

rukoilemassa teidän puolestanne. Teidän sukulaisenne myös, ovat saaneet kunnian olla osa tätä 

pientä lopun ajan soturien liikettä.” 

”Minä olen lähettänyt Pyhän Filomenan teidän luoksenne tänä aikana ja ajankohtana. Käyttäkää 

hyväksenne hänen esirukoustaan. Hän on todella hyvin suloinen ja voimakas vaikuttaja Taivaassa, 

saaden monia suopeuksia ja armoja teitä varten Isän valtaistuimen edessä.” 

”Pyydän, rukoilkaa Presidenttinne puolesta päivän ja yön kaikkina tunteina, (rukouksella) 

kattamisenne on tärkeää. Ja jatkakaa rukoilemista niiden puolesta, jotka vartioivat häntä ja että 

mitkä tahansa petturit löydetään, ennen kuin he onnistuvat tekemään vahinkoa. Tapahtumia 

todella pidetään lykättyinä, kunnes ajoitus on oikea. Paljon siitä riippuu Presidenttinne pitämisestä 

elossa ja hyvissä voimissa.” 

(Clare) Herra, onko Sinulla mitään muuta sanottavaa? 

(Jeesus) ”Olkaa periksiantamattomia, se tuottaa tulosta. Älkää laiskistuko. Kun innostuksenne 

alkaa vähenemään ja teillä on kiusaus laiskistua, silloin teidän täytyy uudistaa päätöksenne ja 

ponnistuksenne, koska vihollinen on yrittämässä pysäyttää rukouksenne, siitä voitte olla varmoja. 

Kun Presidenttinne kattaminen (rukouksilla) on heikoimmillaan, silloin he etenevät 

suunnitelmissaan ja todennäköisesti onnistuvat.” 

(Clare) Tässä Hän on puhumassa suunnitelmista salamurhata Presidentti Trump. 

(Jeesus) ”Ympäri koko maailman on hyvin erityisiä sieluja, jotka on kutsuttu koolle rukoilemaan 

Presidentti Trumpin puolesta. Taivas on hyvin tietoinen heikkouksistanne ja taipumuksestanne 



laiskistua, siispä on monia, jotka ottavat ohjat käsiin, kun te (laiskistutte). Todella, Me emme ota 

mitään riskejä.” 

(Clare) Herra, tuleeko koskaan olemaan aikaa, kun hän on turvassa? 

(Jeesus) ”Ei. Aina tulee olemaan olemassa juoni tappaa hänet, käyttäen koulutettuja 

salamurhaajia, mutta rukouksenne tulevat aina saamaan aikaan enemmän nousemaan tilalle ja 

antamaan kaikkensa hänen suojelemisekseen.” 

”Hallinossanne on vielä paljon tehtävää, että se saadaan pystyyn, tarkoittaa jos te olette 

menestyksellisiä hänen (Presidentti Trump) suojelemisessaan. Mutta muistakaa, että 

Maapallollenne on tulossa hyvin traumaattisia tapahtumia, jotka tulevat suuresti vaikeuttamaan 

asioita ja erityisesti poliittisia asioita. Planeettanne tarvitsee kaiken rukouksen, mitä se voi saada, 

Rakastettu, mutta juuri nyt Minun täytyy kertoa sinulle, enemmän ja enemmän on kokoontumassa 

hyvyyden puolelle. Mutta silti on ongelmia langenneiden kanssa ja demoni-avaruusolioiden 

kanssa, jotka täytyy kukistaa. Monia tullaan petkuttamaan ja he omaksuvat heidän agendansa, 

huolimatta Kristityn yhteisön varoituksista.” 

”Pyhä Henki tulee reagoimaan voimakkaasti jokaisen pyhitetyn sielussa, estääkseen heitä 

lankeamasta valheisiin, mutta jotkut eivät tule kuuntelemaan varoituksia, toiset eivät tule 

kuuntelemaan huolellisesti, ja suurin osa tulee käyttämään aikaansa ja olemaan vakuuttuneita 

heidän kanssaan seurustelemisen hyödyistä. Teidän varoituksenne tulevat olemaan kiinteä 

ankkuripaikka kuohuvilla merillä, kun nämä Pahat liikkuvat yhteiskunnassanne. Tulee olemaan 

monia tapoja saada epäluuloiset olemaan vähemmän huolellisia ja saada heidät tuntemaan 

myötätuntoa demoni-avaruusolioita kohtaan. Rukoilkaa heidän puolestaan, kun aika tulee, 

Rakastetut.” 


