
835. Jeesus sanoo… Teillä todella on 2 Presidenttiä… mutta ei kovin kauan 

TEILLÄ TODELLA ON 2 PRESIDENTTIÄ… MUTTA EI KAUAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Tammikuuta, 2021.  

Kuvateksti: POTUS2? (Potus=Luettelo Yhdysvaltojen presidenteistä)  

( Clare ) Rakkaat Sydänasukkaat, tukeutukaa Herraan, rukoilkaa ja toivokaa tämän kansakunnan 
puolesta. Taistelua ei ole hävitty, pikemminkin se on täysin edistymässä. Antakaa rauhan, jolla te 
ohjaatte itseänne, julistaa jokaiselle, että Jumala on kontrolloimassa, koska Hän on… Amen.  

Rakas Perhe, minä haluan teidän muistavan sanan, jonka Herra antoi minulle, ennen kuin kaikki asiat 
alkoivat. Daavidin poika Absalom voitti ihmisten sydämet isänsä selän takana ja julistutti itsensä 
kuninkaaksi. Daavid oli pakotettu pakenemaan palatsistaan ja menemään erämaahan, valittujen 
sotureiden kanssa. No niin, minun täytyy myöntää, että olen seurannut tarkasti toimenpiteiden 
etenemistä internetistä, rukoillen kaiken puolesta, mikä tulee esille. Tietenkin tunsin hieman 
syyllisyyttä siitä, kun olin etsinyt maanalaisia uutisia, sitten Jeesus tuli luokseni sanoen hellästi…   

( Jeesus ) ”Voimmeko me puhua?”  

( Clare ) Vastasin Hänelle… ’Tarkoitatko Sinä, että Sinä haluat silti puhua minulle, sen jälkeen kun olen 
ollut liimautuneena viimeaikaisiin tapahtumiin, internetissä?’  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minun Rakkaani, nyt enemmän kuin koskaan. Sinulla ei ole mitään pelättävää 
kansakuntasi puolesta, niin kauan kuin sinä ja muut pysytte esirukoilemisen asemissa. Rakkaat 
Sydänasukkaat, älkää ajelehtiko maailmaan tämän ajanjakson aikana. Se on kriittistä. Minä haluaisin 
sanoa myös minkä tahansa muun aikajakson aikana myös ja tämä voisi olla paremman tavan alku - 
paremman tavan, kuin uutisten perässä juokseminen. Teidän jatkuvaa valppauttanne ja 
esirukoilemistanne tarvitaan.”  

”Teillä todella on kaksi presidenttiä, mutta ei kauan. Hallinnossanne tullaan tekemään peruskorjaus, 
mutta ei että tultaisiin Kommunistiseksi, pikemminkin Todelliseksi Tasavallaksi. ”  

”Tähän mennessä teidän pitäisi tuntea Donald Trumpina tunnetun miehen luonne. Hän laittoi 
perheensä elämät maalilinjalle palvellakseen tätä maata ja tehdäkseen tarvittavia muutoksia. Hän 
heräisi joka päivä, tietäen, että se saattaisi olla hänen viimeisensä Maapallolla ja jopa tietäen, ettei 
hän koskaan saattaisi nähdä rakasta vaimoaan tai tytärtään elossa enää. Kaikesta tästä huolimatta, 
hän ei antanut periksi, hän otti riskin ja hän luotti Minuun. Olenko Minä pettänyt hänet? En, Minä 
olen suojellut häntä ja hänen perhettään kaikilta salamurhayrityksiltä.”  

”Tämän tietäen, teidän pitäisi olla kykeneviä otaksumaan, ettei hän aio jättää työtä puoleksi tehdyksi. 
Se ei ole hänen luonteensa mukaista, eikä se ole hänen perheensä tulevaisuuden parhaiden etujen 
mukaista tässä kansakunnassa. Maailma on täynnä monia vaaroja juuri nyt. On monia tuntemattomia 
tekijöitä. Siksi Minä pyydän teidän jatkuvia rukouksianne. Minä tiedän, ettei ole helppoa jatkaa 
rukouksessa, Minä tiedän, että te väsytte loppuun, mutta Minä tulen varustamaan teidät, jos te vain 
pyydätte ja teette päätöksen osallistua kansakunnan uudelleen synnyttämisen suureen työhön.”  

”Vanha kansakunta tullaan tuhoamaan, uusi tulee nousemaan, mutta ei ilman uhreja. Minä tiedän, 
Clare, sinä olet ihmettelemässä Taivaaseennoston ajoitusta ja oikeamielisyyden perustamista tässä 
kansakunnassa. Minä tiedän konfliktin sydämessäsi, kuitenkin Minä kutsun sinua hylkäämään 
kiintymyksesi tähän järkeilysi vaikeuteen. Minä vakuutan sinulle, että niin kauan kuin te pysytte 
rukouksen asemassa maailman puolesta, tämä valtava kysymysmerkki tullaan ratkaisemaan. Minun 



asiani ei ole vetää rajaviivaa ajoitukselle ja sinun täytyy yrittää ymmärtää, että monet tekijät ruokkivat 
Minun Isäni päätöstä.”  

”Pääasia on, että teidän kaikkien täytyy olla valmiuden asemissa, aktiivisesti tehden töitä, joita teille 
on annettu toteutettavaksi, täysiaikaisesti, ilman laiskottelua, rakastaen veljeänne, niin kuin itseänne 
ja huolehtien muista, olipa kyse ruuasta, vaatetuksesta, rukouksista, opetuksista, jne. jne. Nämä ovat 
armon töitä ja teidän täytyy olla kiireisinä Minun töissäni, muuten teidät tullaan jättämään jälkeen. Ei 
enää laiskuutta, asettakaa itsenne käyttöön ja olkaa valmiina hetken varoitusajalla tulla otetuiksi ylös 
ja jättämään taaksenne kaikki, mitä on tässä maailmassa. Ne, jotka elävät vain itseään varten, tullaan 
jättämään jäljelle.”  

”Olkaa jatkuvassa valmiudessa kohtaamaan Minut, rakkaat. Tutkikaa omaatuntoanne joka päivä, 
nähdäksenne, onko sydämessänne olemassa mitään pahaa tai erimielisyyttä aiheuttavaa. Päivittäinen 
katuminen on äärimmäisen tärkeätä. Te kaikki teette syntiä useita kertoja päivässä, joko asenteillanne 
tai kätketyillä ajatuksillanne tai laiminlyödyillä velvollisuuksillanne. Pitäkää itsenne puhtaina ja kun 
teette niin, Minä tulen voimaannuttamaan teidät armolla olla tekemättä syntiä enää.”  

”Älkää olko puolihuolimattomia velvollisuuksissanne ja Minun palvelemisessani. Teille saattaa olla 
vielä yllätyksiä, niin paljon riippuu rukouksesta. Kun ette tiedä, mitä rukoilla, rukoilkaa kielillä, 
rukoilkaa niiden puolesta, jotka hallitsevat maatanne, niin että he muuttaisivat mieltään. Minä en 
toivo kenenkään menehtyvän. Ja jos te tietäisitte, kuinka heidät on kasvatettu, teillä olisi paljon 
enemmän myötätuntoa heitä kohtaan.”  

”Ja Minun uskollisilleni Minä sanon… ’Minä tiedän teidän loppuun uupumisenne, te ette ole yksin, 
Minä olen varustamassa teitä joka päivä ja te voitte luottaa siihen, että Minä jatkan varustamistanne. 
Kutsukaa Minua apuun, romahtakaa Minun jalkojeni juuren, jos teidän on pakko, mutta ennen 
kaikkea, tietäkää, että Minä olen vastaanottamassa kärsimyksenne, saadakseni aikaan muutoksen. Te 
voitte uhrata ne Minulle kuin kultakolikko säkit, koska niiden arvo on suuri.’” 


