
833. Jeesus sanoo… Minä kovasti rakastan Minun Palvelijaani Trumpia &  
Minä rakastan Bideniä myös 

LUOTTAKAA MINUUN… MINÄ RAKASTAN MINUN PALVELIJAANI TRUMPIA KOVASTI & MINÄ 
RAKASTAN BIDENIÄ MYÖS   

Jeesuksen sanoja Claren Turvapaikassa olevan Sisaren kautta, 20. Tammikuuta, 2021.  

( Sisar ) Hyvää huomenta, Herra… Äiti Elizabeth ja minä aloimme mietiskelemään sanaa, jonka Sinä 
annoit Äiti Clarelle muutama viikko sitten. Näin vielä niin paljon vaivaa, yrittäessäni laittaa palapelin 
palasia ja aikakehystä yhteen, koska syvällä sydämessäni tunsin, että Sinä aiot sallia Bidenin astua 
virkaan Presidentiksi. Kuitenkaan en nähnyt, kuinka se sopisi lupauksiin ja viesteihin, joita Sinä olet 
antanut meille. Kiitos, että tuot valoa ja viisautta meidän hämmennykseemme. Jeesus, pyydän, 
voisitko Sinä selittää? Jeesus aloitti…  

( Jeesus ) ”Minun rakkaani, Minä olen lupausteni mittainen mies. Minussa ei ole yhtään petosta ja ei, 
sinä ja monet muut kaltaisesi ette ole kuulleet valehtelevaa henkeä. Se, mitä Minä lupasin ja kerroin 
Minun profeetoilleni, tulee todella tapahtumaan. Donald Trump tulee saavuttamaan uudelleen toisen 
kauden, mutta ei ilman taistelua. Kuitenkin voitto on Minun ja taistelu on jo voitettu, Minun ihmiseni, 
teidän täytyy vain rukoilla ja uskoa. Niin monia kertoja, kun Minä annan sanoja sinulle, sinä ryntäät 
yrittämään koota asioita yhteen. Kuinka monta kertaa se on saanut sinut vaikeuksiin?”  

( Sisar ) Aika lailla, itse asiassa, joka kerta, Herra.  

( Jeesus ) ”Hyvä, no niin sinä olet oppimassa, Minun rakas pikkuiseni ja muut ovat oppimassa myös. Te 
kaikki alatte nähdä, että Minun tapani ovat niin paljon tapojanne ylempänä ja niin ovat Minun 
ajatukseni.”  

”Kuitenkin, Minä annan Minun Sanani sinulle nyt, koska Minä rakastan sinua ja sinä olet pyytänyt 
Minulta viisautta, mutta tavan, jolla Minun lupaukseni kantavat hedelmää, Minä haluan, että sinä 
jätät sen Minulle tästä lähtien tai sinä tulet jatkamaan esteiden luomista, jotka saavat sinut ansaan 
ahdistukseen, levottomuuteen ja hämmennykseen. Luota sanoihin, joita Minä puhun sinulle, äläkä 
katso vasemmalle, äläkä oikealle, tai ole tyrmistynyt siitä, minkä havaitset olevan ristiriitaista, koska 
se on osa juuri sitä suunnitelmaa, jonka Minä olen sallinut ja mikä tulee saattamaan Minun 
päämääräni ja lupaukseni täyttymykseen.”  

”Minun rakkaat, monia teistä tullaan pilkkaamaan ja ivaamaan ja saattamaan naurunalaisiksi 
tammikuun 20.päivän (2021) jälkeen, kun tämä kansakunta tulee ottamaan vastaan virkavalan 
valheelliselta presidentiksi valitulta Joe Bideniltä. Tämä ei ole Minun tahtoni teille, eikä hän ole mies, 
jonka Minä olen asettanut virkaan.”  

”Muistakaa, Minä olen Jumala ja olen kontrolloimassa. Minä nostan kuninkaat ja kaadan 
kuningaskunnat. On Minun tahtoni, että hän vannoo virkavalan, mutta ei ole tuleva Presidentiksi. 
Vaikka vihollinen tulee ilkkumaan, ikään kuin olisivat voittaneet, he ovat täydellisesti nielaisseet 
syötin, pelanneet aivan Minun pussiini, että totuus paljastettaisiin ja oikeus pääsisi voitolle 
kansakunnassanne.”  

”Teille tekisi hyvää, Minun rakkaat, mennä lukemaan vanhoista taisteluista. Minä en ole muuttunut ja 
monta kertaa, kun näytti siltä, että Israelin armeijat olisivat hävinneet, jopa kun näytti siltä, että 
heidät olisi vallannut kapinallinen mies kuin Absalom. Minä olin yhä kontrolloimassa ja käytin kaikkea 
täyttääkseni päämääräni ja tuodakseni Minun ihmiseni lähemmäs Minua ja niin Minä tulen tekemään 
tässäkin tapauksessa. Historia on toistanut itseään jälleen kerran ja Biden on kuin Absalom. Hänen 



ympärillään olevat ovat helposti taivutelleet hänet vetämään kampanjaansa ja ottamaan viran 
petollisella tavalla, mutta mikään ei ole kätkettyä Minun silmiltäni ja oikeudenmukaisuus tulee 
pääsemään voitolle.”  

( Sisar ) Siispä, Biden on Absalom ja Absalom voitti ihmisten sydämet kierosti syrjäyttääkseen kuningas 
Daavidin, joka on Presidentti Trump, kun hän otti viran Kuninkaana sen sijaan. Herra, neuvot, joita 
Sinä annoit koskien kertomusta Absalomista ja Daavidista sekä Ahitofelia ja Huusaita, ovatko nämä 
asioita, jotka tulevat tapahtumaan?  

( Jackie… Paremmin ymmärtääksenne vertauskuvat, pyydän, lukekaa kertomus Kuningas Daavidista ja 
hänen pojastaan Absalomista, Raamatustanne Toisesta Samuelin Kirjasta, luvut 15-19)  

( Jeesus ) ”Kyllä, rakkaani, Minä kovasti rakastan Minun palvelijaani Trumpia ja Minä rakastan Bideniä 
myös. He ovat molemmat Minun lapsiani, vaikka toinen ei ole täysin antautunut Minulle, kuitenkin 
Minä rakastan häntä aivan samalla tavalla. Presidentti Trump on hyvin tietoinen näistä suunnitelmista 
ja on urhoollisesti alistunut Minun tahtooni. Siksi hänellä on niin paljon rauhaa. Hän on nyt tullut 
tuntemaan Minun sydämeni ja rukoilee vihollistensa puolesta ja kaikkien niiden puolesta, jotka ovat 
häntä vastaan päivittäin.”  

”Hän rakastaa tätä kansakuntaa hyvin paljon ja suree sitä, mitä pitää tapahtua, että totuus 
paljastettaisiin ja että kansakuntanne puhdistettaisiin korruptiosta. Jopa nyt on olemassa Bidenin 
luotettu luottohenkilö, jonka Minä olen asettanut hänen lähelleen, ja hän todellisuudessa on osa 
Trumpin tiimiä. Minä tulen käyttämään häntä tekemään tyhjiksi Bidenin ja Maanlaiseen Hallitukseen 
(Deep State) kuuluvien suunnitelmat.”  

( Sister ) Herra, tuleeko olemaan sota?  

( Jeesus ) ”Ei, rakkaani, ei Kolmatta Maailman Sotaa, ei vielä, mutta tulee olemaan taistelu ja monia 
uhreja tulee, että varmistettaisiin tämän kansakunta on puhdistettu alhaalta ylöspäin. Minä kerroin 
teille, että kun Trump astuu virkaan, hallinnon rakenteeseen tulee suuri muutos.”  

( Sisar ) Kyllä, Sinä kerroit Herra.  

( Jeesus ) ”Siispä luota Minuun ja pysy Minun sanassani. Rukoilkaa, rukoilkaa, rukoilkaa Minun 
Ihmiseni, sillä Minun sydämeni on murheissaan siitä, mitä täytyy tapahtua, että saataisiin monet 
kansakunnassanne heräämään, saamaan maailman huomio ja tekemään heidät tietoisiksi syvään 
juurtuneesta korruptiosta, joka on ottanut haltuunsa kansakuntanne jokaisen osa-alueen.”  

”Rukoilkaa, että Maanlaisen Hallituksen (Deep State) suunnitelmat tehdään tyhjiksi. Rukoilkaa, että 
Trumpin tukijat tulevat olemaan kärsivällisiä ja odottavat Minun ajoitustani, toteuttaa Minun 
suunnitelmani. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka tullaan menettämään uhreina tässä taistelussa ja 
rukoilkaa Bidenin luotetun puolesta, jonka Minä olen asettanut hänen lähelleen, että hän nousisi ja 
että hänen äänensä olisi kaikkien muiden mielipiteitä suositumpi. Että Minä voisin käyttää häntä 
täyttämään Minun päämääriäni. Rukoilkaa, Minun rakkaat pikkuiseni. Pian tulee kuulumaan voiton 
itku oikeamielisten teltoissa!”  

( Sisar ) Herra, haluatko Sinä kertoa minulle, kuinka monta päivää, viikkoa tai kuukautta tämä tulee 
kestämään? (sanoin tämän hymyillen). Jeesus vastasi…  

( Jeesus ) ”Pian, hyvin pian (hymyillen myös).” 

( Sisar ) Se oli Jeesuksen viestin loppu. Kiitos Sinulle Herra, voitosta rukouksen kautta! Minä rohkaisen 
jokaista pysymään rukouksessa tänään, kuin myös huomenna. Jumala teitä kaikkia siunatkoon.  



( Jackie ) Ja minä vain halusin jakaa kanssanne Rhema-viestin, jonka sain muutama päivä sitten, se on 
Hesekielin Kirjasta 37:23-25, joka sopii tähän täydellisesti… ”Eivät myöskään enää he saastuta itseänsä 
kivijumalillaan, iljetyksillään eivätkä millään rikkomuksillansa, vaan Minä vapautan heidät kaikista 
asuinpaikoistaan, joissa he ovat syntiä tehneet ja puhdistan heidät. Ja he ovat Minun kansani ja Minä 
olen heidän Jumalansa.”  

”Minun palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa ja heillä kaikilla on oleva yksi paimen. Ja he 
vaeltavat Minun oikeuksieni mukaan ja noudattavat Minun käskyjäni ja pitävät ne. He saavat asua 
maassa, jonka Minä annoin palvelijalleni Jaakobille ja jossa teidän isänne ovat asuneet. Siinä saavat 
asua he, heidän lapsensa ja lastensa lapset iankaikkisesti ja Minun palvelijani Daavid on oleva heidän 
ruhtinaansa iankaikkisesti.”  

Mikä ihmeellinen tulevaisuudenkuva! Olkoon Herran rauha ja suojelus teidän kaikkien kanssanne.  

Kuvateksti: Minä tulen takaisin… 


