818. Jeesus sanoo…
Presidenttinne on voittanut nämä Vaalit, nyt on kyse vain sen todistamisesta
PRESIDENTTINNE ON VOITTANUT NÄMÄ VAALIT, NYT ON KYSE VAIN SEN TOTEEN NÄYTTÄMISESTÄ
Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 25. Marraskuuta, 2020.
( Clare ) Rakas Perhe, älkää lannistuko siitä, mitä kuulette sosiaalisessa mediassa ja valtavirta ”mafia”
uutisissa, he vain päästelevät täyttä valhetta, kuten tavallisesti. Asianmukainen titteli Herra Bidenille
on Varapresidentti Biden. Häntä ei millään muotoa ole valittu, koska vaalit olivat täyttä vilppiä ja se
tullaan pian paljastamaan. Muistakaa, että äänestysliput oli vesileimattu ja ne voidaan lukea
satelliitista, siispä ne voidaan löytää roskiksista ja ihmisten kellareista ja varastoista.
Se, mitä Presidentti Trump teki, oli peiteoperaatio rikoksen selville saamiseksi, kaikkien rikollisten
paljastamiseksi hallinnossamme, niin että heidät voidaan laittaa vankilaan ja jotkut jopa teloittaa
kapinan lietsomisesta. Siispä olkaa kärsivällisiä, uskon että kaikki tulee selviämään kahdessa viikossa.
Kun tulin kuuntelemaan Herraa, kysyin Häneltä, mistä johtui, että Ezekiel oli perehtynyt
Ilmestyskirjaan koko illan ja kaikki nämä Rhema-viestit Taivaaseennostosta ja Ilmestyskirjan eri osista?
( Jeesus ) ”Enkö Minä ole kertonut sinulle, että Minun tulemiseni hakemaan sinua olisi yllätys?”
( Clare ) Todella Sinä olet Herra.
( Jeesus ) ”Nämä ajat ovat myrskyisiä, vaarallisia, mutta eivät ylivoimaisia, jos Ruumis tulee
tukeutumaan toisiinsa ja Minuun, silloin tämä voiman ennallistaminen tulee menemään ohi. Ei ilman
kamppailua, mutta se tulee menemään ohi. Se, mitä olette käsittelemässä nyt, on massiivinen,
demoninen hyökkäys, sekä henkilökohtaisella ja kansallisella tasolla. On olemassa enemmän kuin
tarpeeksi uskovia kukistamaan tämä yritys, mutta media on hyvin voimakas.”
”Sinä muistat viisi vuotta sitten, kun Minä kerroin sinulle ja kaikille Sydänasukkaille, pysyä poissa
valtavirtamediasta. Miksi? Koska ne olivat ansoittamassa teidät kaikki sortumaan musertavien
todennäköisyyksien alle. Mutta tässä maassa on miehiä ja naisia, jotka ovat voimakkaita uskovia ja he
ovat pitäneet öljyä lampuissaan palamassa ja he tietävät oikean väärästä. He pyytävät rohkeutta
päivittäin, pitääkseen yllä taistelua ja Minä en ole hidas antamaan sitä heille.”
”Aina siitä alkaen, kun Presidentti Trump voitti, he ovat työstäneet tapoja sabotoidakseen häntä. Ja
monet ovat nousseet tukemaan häntä, monet uudet median ulostulot, Minun voimaannuttaminani,
ovat tukemassa totuutta, keräten lisää ja lisää vaikutusvaltaa, kun ne, jotka ovat olleet unessa, ovat
heräämässä kansakuntansa hengenvaaralliseen tilaan ja valehtelevan median tilaan. Nämä ovat
aikoja, joista Minun Äitini puhui, kun hän sanoi, että kommunismi tulisi levittämään virheitään ympäri
maailman.”
”Nämä ovat rauta ja savijalkojen aikoja, ne tullaan lopulta pirstomaan ja ne lankeavat.”
( Clare ) Herra, haluatko Sinä meidän ihmistemme etsivän päivityksiä laillisista uutislähteistä?
( Jeesus ) ”On hyvä tietää oikea väärästä. On hyvä olla kykenevä erottamaan pahat ja heidän
taktiikkansa. Jos ihmiset eivät tiedä mitään, he mitä todennäköisemmin romahtavat sellaisten
musertavien todennäköisyyksien edessä.”
”Minun ihmiseni, teidän täytyy ymmärtää, minkä kanssa te olette tekemisissä ja välittää nämä asiat
muille uskoville, jotka haluavat tukea sitä, mikä on oikein, mutta ovat hämmentyneitä. Älkää salliko
ihmisten olla hämmentyneitä siitä, mikä heillä on vastassaan. Nämä rajoitetut, mutta totuudelliset

voimavarat tulevat auttamaan perustamaan perustiedot. Te tiedätte jo, että he, jotka tappaisivat
viattoman lapsen kohtuun, ovat väärällä puolella. Kristityt, jotka tukevat tätä, heitä tullaan pitämään
tilivelvollisina viattomien teurastuksesta, koska he tiesivät paremmin, mutta eivät kannattaneet sitä,
mikä oli oikein.”
”Asiat eivät aina ole, miltä ne näyttävät. Minä en tullut Maapallolle suurena soturina, ylpeällä
ratsuhevosella. Minä tulin nöyrästi ja köyhyydessä, mutta täynnä viisautta ja voitelua päästää vangitut
vapaaksi synnistä. Minua ei tunnistettu siksi, mikä Minä olin, yhteiskunnallisen mielipiteen vuoksi.”
”Vaikka Presidenttinne on vain ihminen, joka on hyvin perehtynyt syntiin ja kevytkenkäiseen elämään,
hän on silti Minun valintani, koska hänellä on suuren soturin ja johtajan sydän. Ne, jotka etsivät
Hollywoodin eleitä, ovat pian sivuraiteilla hänen ärhäkkyytensä vuoksi. Kuitenkin maasi ja tämä
maailma ovat sellaisessa tilassa, että vain sellainen, jolla on tällainen olemus, voi käsitellä sen
alasajoa, niin että se voidaan kasvattaa uudelleen.”
”Minä kerron teille nyt, sinulla on monia yllätyksiä edessänne, joista vähäisin ei ole Taivaaseennosto.
Minä kerroin sinulle, että Minä tulisin hetkellä, jolla vähiten odotat sitä ja mitä sydämesi kertoo
sinulle?”
( Clare ) Herra, merkit ovat niin runsaat, nimetyn ajan profetioiden merkkejä on siellä, minne vain
käännymmekin ja Antikristus, Obama, on täällä, siispä näyttää siltä, että Taivaaseennosto ei voi olla
niin kaukana. Kun Trump voittaa, olisin hyvin hämmästynyt, jos Taivaaseennosto tapahtuisi.
( Jeesus ) ”Ja olet oikeassa sanoessasi sen, kuitenkin tämä ei ole Minun päätökseni, vaan Isän ja Hän
voi viivästyttää tai vapauttaa sen, milloin Hän valitsee niin. Ja sillä aikaa, kun odotat, väsyneenä ja
kaivaten Minun tuloani, Hän on yhä etsimässä sieluja, joita Hän haluaa pelastaa, profeettoja, jotka
ovat syntyneet keskellenne, jotka tulevat jättämään jälkensä tähän maailmaan. Kuitenkin maailma
valmistautuu. Joka tapauksessa Hän voi viivästyttää sitä satoa, jos Hän niin valitsee. Olet rukoillut lisää
aikaa, lisää armoa ja niin ovat monet muutkin. Mutta päivä on tulossa, kun Hän tulee sanomaan…
Tarpeeksi!”
”Minä en voi kertoa teille, milloin se tulee olemaan, Rakkaani, mutta Minä neuvon teitä pitämään
silmänne apposen auki ja olemaan tietoisia siitä, mitä maailmassanne on meneillään. Kun sana on
annettu, Minä tulen sukkelaan, siispä pitäkää öljyä lampuissanne, älkääkä uupuko loppuun hyvää
tehdessänne. Pyytäkää Minulta rohkeutta, voimaa ja armoa jatkaa täyttä höyryä eteenpäin, aivan
viimeiseen hetkeen asti.”
”Ja tehkää parhaanne kouluttaaksenne niitä, jotka ovat olleet unessa. Antakaa heille linkkejä
luotettaville sivustoille, niin että he voivat saada yleiskuvan siitä, mikä on muovannut heidän mieliään
niin monien vuosien ajan. Laittakaa heidät kuuntelemaan presidentillisiä ilmoituksia ja hänen
lakitiimiään, niin että he voivat saada ensikäden tietoa. Muistuttakaa heitä, että Minä olen
johdonmukaisesti kertonut teille pysymään poissa valtavirta mediasta ja etsimään vastauksia Minulta,
sillä Minä en koskaan tule lakkaamaan antamasta heille. Kun tunnette rauhaa, te tulette tietämään,
että te ymmärrätte ja Minun viisauteni ja Minun ajatukseni tulevat olemaan sydämessänne ja
mielessänne, kuten sinun ovat olleet, Clare.”
( Clare ) Kiitos Sinulle, kun sanoit sen Herra, minä vaeltelen joskus.
( Jeesus ) ”Sinä olet hyvässä ymmärryksen paikassa, Rakkaani. Nyt Minä toivon, että kaikkia
opetettaisiin siihen, mikä tilanteen totuus on.”

( Clare ) Herra, löysin James Fetzerin nettisivun. Onko hän oikeassa siinä, mitä hän sanoo? Tämä oli
hyvin mielenkiintoinen sivu, johon Minä törmäsin. Se on hyvin, hyvin järjestetty ja hän puhuu
pahemman kulkutaudin vapauttamisesta, sitten kun he alkavat pidättämään ja ihmisiä tuodaan
oikeuteen ja maanalainen hallitus (=deep state) tulee kostamaan. Se kuulosti niin kohtalonuskolta,
että se vaivasi minun sydäntäni. Siispä, kysyin Herralta, oliko hän oikeassa siinä, mitä hän oli
sanomassa.
( Jeesus ) ”Ei aivan, hän ei ota huomioon Minun väliintuloani. Minä olen paljon päälle käyvämpi,
tilanteiden kontrolloimisessa, kuin useimmat ymmärtävät. Vaatii rukoussoturin mielenlaatua
ymmärtää, mitä Minä voin tehdä, jopa niiden kanssa, jotka virheellisesti uskovat, että heillä on
ehdoton valta. He miettivät mahdollisuuksia, ymmärtämättä, kuinka Minä tulen kääntämään pahan
hyväksi ja estämään ne asiat, joiden he niin luottivat tuhoavan ihmiset.”
”Kyllä, tulee toinen kulkutauti, mutta se ei tule olemaan rukouksen saavuttamattomissa, lopettaa se.
Minulle ei mikään ole mahdotonta, Clare, ei mikään. Te voitte rukoilla itsenne ulos pahimmasta
tilanteesta, jos Minun tahdossani on saattaa pahojen suunnitelmat tyhjiksi. Se, mitä Minä etsin,
Minun hellä Morsiameni, on katumus. Minä odotan yhä Minun ihmisteni oivaltavan, kuinka he ovat
väärinkäyttäneet varakkuuttaan ja unohtaneet köyhät keskuudessaan. Yritä kovemmin, Minun
Rakkaani, löytää ne, jotka tarvitsevat apuasi. Pyydän, yritä.”
( Clare ) Myönnän Herra, että en ole työskennellyt tarpeeksi kovasti siinä, mutta nyt minä
työskentelen, pyydän, tuo nämä ihmiset minun luokseni, niin että Minä voin ymmärtää, ketä he ovat
ja mitä he todella tarvitsevat. Pyydän, auta minua, koska minä kaipaan auttaa lisää sieluja, mutta minä
tarvitsen Sinun apuasi muistini kanssa.
( Jeesus ) ”Me edistymme, mutta jätä kätesi aina avoimiksi, lohduttaaksesi enemmän heitä, jotka ovat
vielä raskaiden taakkojen alla. Tee kaikki, mitä voit, Minun rakkaani, keventääksesi heitä.”
( Clare ) Ihmisiä tulee luoksemme koko ajan, ei ole tarpeeksi rahaa sähkölaskuun, ei tarpeeksi rahaa
vuokraan ja he kaikki tarvitsevat rahaa ruokatarvikkeisiin, lääketieteellisiin laskuihin ja on vain niin
ihmeellistä, kuinka Herra varustaa ja kiitos anteliaisuutenne, rakkaat, me kykenemme auttamaan
jokaista, joka tulee luoksemme.
( Jeesus ) ”Kun kuulet näitä tuhon ja synkeyden ennustuksia, muista, että ne on esitetty sinulle, niin
kuin yhtään rukouksia ei olisi sovellettu. Siispä, ne ovat pahimmat mahdolliset kauhukuvat. Mutta
rukous on se, joka muuttaa asiat, se siirtää vuoria mereen ja antaa suojaa kaikkein haavoittuvimmille.
Kuinka ihmeellisiä ajat ovat olleet köyhille, jotka oivaltavat viheliäisen köyhyytensä ja riippuvuutensa
Minusta.”
( Clare ) Ja kun Hän sanoi sen, näin kahden pienen tummaihoisen lapsen, ehkä noin kahdeksan tai
yhdeksän ikäiset, istumassa siltarummussa, kun vettä tuli kohti ja appelsiini tuli heitä kohden ja he
molemmat riemuitsivat, tarttuivat siihen ja söivät sen.
( Jeesus ) ”Minun iloni on ruokkia köyhiä, joilla ei ole muuta turvautumista. On Minun iloni heille, että
he huomaavat, että se olin Minä siltarummussa, lähettäen heille ruokalahjan kirkastamaan heidän
päiväänsä ja voimistamaan heitä. Tällaiset ihmiset elävät kuin enkelit. He heräävät aamulla,
tietämättä, mistä heidän seuraava ateriansa tulee, kunnes löydetään kookos lähistöltä tai
kalastussiima syötin kanssa löydetään, repeytyneenä pensaissa. He elävät kirjaimellisesti kädestä
suuhun.”
”Oi, kuinka Minä rakastan siunata näitä pikkuisia. Siksi nämä köyhät on siunattu, jopa enemmän kuin
rikkaat, joilla näyttää olevan kaikkea; he ottavat vastaan kaiken, mikä on hyvää, suoraan Minun

kädestäni. Kun annatte köyhille, te kaikkein eniten muistutatte Minun Isäni sydäntä. Minä riemuitsen
Minun Morsiameni anteliaisuudesta.”
”Nyt Minä haluan toistaa sen, mitä Minä olen kertonut teille aikaisemmin. Presidenttinne voitti nämä
vaalit, nyt on vain kysymys sen todistamisesta ja kierojen paljastamisesta. Seisokaa hänen takanaan,
rukoilkaa hänen puolestaan, rukoilkaa juridisen prosessin puolesta ja levittäkää hyviä uutisia niille,
jotka ovat vasta alkamassa heräämään. Asiat tulevat myrskyisemmiksi, mutta Minä lasken teidän
rukoustenne varaan, että tulee rauhallinen loppu.”
”Ne, jotka ovat pahoja ja ovat asettaneet sydämensä Minua vastaan, tulevat yrittämään aiheuttaa
enemmän ja enemmän huolia. On totta, että he ovat suunnittelemassa kuolettavampaa viruskantaa,
kostaakseen kansakuntanne itsenäisyydelle. Se on totta, mutta sitä ei ole betoniin valettu. He
suunnittelevat tekevänsä paljon enemmän vahinkoa maallenne, mutta Minä kerron teille, että te
voitte pysäyttää heidät lähtemättä rukouspaikastanne.”
”Rukoilkaa pahoja juonia vastaan, rukoilkaa Psalmi 91:stä perheenne ja kansakuntanne puolesta.
Rukoilkaa joka päivä vakaumuksella, että Minä tulen vastaamaan rukouksiinne. Tehkää hyvää muille,
antakaa armoa, lahjoittakaa hyviin tarkoituksiin, auttakaa ympärillänne olevia tarvitsevia, sillä kaikki
nämä eleet ovat osoituksia rakkaudestanne Minua kohtaan. Nämä ystävällisyyden eleet tekevät
rukouksistanne kymmenen kertaa voimakkaampia, kun samaan aikaan suojelus avautuu teidän ja
perheenne ylle ja sen varustan Minä ja Minun enkelini.”
”Ottakaa joka päivä aikaa katua tapoja, joilla te olette saattaneet loukata Minua. Jopa Psalmi 51:n
lausuminen vilpittömällä sydämellä on voimallinen tapa saada puhdistus tapahtumaan. Antakaa
anteliaasti, rukoilkaa rohkeasti, tietäen, että Minä olen voimakkaampi kuin kaikkein kuolettavin virus.
Tehkää sitä, mikä on oikein, Minun ihmiseni ja Minä tulen huolehtimaan teistä ja rakkaistanne.”
( Jackie ) Minä haluaisin kiittää teitä kaikkia sydämestäni palvelutoimemme tukemisesta. Myös
meidän köyhät veljemme ja sisaremme eri maissa ovat hyvin kiitollisia ja he tietävät, että meidän
Rakas Jeesuksemme on lähettänyt heille nämä lahjat.
Ja yksi asia vielä, olemme koonneet soittolistan uutisista, jotka ovat konservatiivisista lähteistä, te
voitte löytää linkin oikealta tämän videon lopusta tai tämän videon alta tai nettisivultamme jesuscomes.com – Me olemme löytäneet myös oikein hyvän dokumentin salaliiton ja c-viruksen
kukistamisesta. Kaikki linkit ovat tämän videon alla selityksessä ja nettisivullamme.

