
631. SYNTI, HIMO & SEURAUKSET, KÄRSIMYS, PETTURIT & UUSI ALKU AMERIKALLE 

Jeesus puhuu synnistä, Himosta & sen Seurauksista, Kärsimyksestä, Helvetistä, Pettureista & Uudesta 

alusta Amerikalle 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Kesäkuuta, 2018.  

( Clare ) Jeesus, meidän Kunnian Herramme, Sinä käännät Amerikan suunnan. Kiitos, että käytät jopa 

meidän heikkouksiamme saadaksesi tämän aikaan… Amen. 

Minun rakkaani, jotkut teistä kärsivät kauheasti, koska te ette ole huomanneet ja katuneet Herraa 

kohtaan tehtyä loukkausta. Jotkut teistä vielä kulkevat synneissä ja asenteissa, jotka aiheuttavat ovien 

aukeamista, niin että demonit voivat tutkia teitä.  

Jos teidän heikkoutenne ovat materiaaliset asiat, pyydän, että teette tarkistuslistan ja katsotte, mihin 

sellaiseen olette käyttäneet rahaa, johon teidän ei olisi pitänyt käyttää. Ja vielä parempi, jos otatte sen 

selville, ENNEN kuin menette kauppaan. 

Jos heikkoutenne on Ylpeys tai itsenäinen asenne, epäkunnioitus, halveksunta tai erimielisyys, toisten 

väheksyminen? Pyydän, pyydän, katukaa ja pyytäkää Herraa muuttamaan teidät helläksi, rakastavaksi 

hengeksi. 

Jos heikkoutenne on vian löytäminen toisista? Voi, rakas Herra – pyydän, alkakaa etsimään vikoja 

itsestänne ja keksikää syitä toisten epäonnistumisille, ikään kuin ne eivät olisi mitään! 

Jos heikkoutenne on itsekkyytenne ajankäytössänne? Pyydän, katukaa ja pitäkää huolta lähellänne 

olevista, jotka ovat riippuvaisia teidän huomiostanne, niin että he voivat kasvaa suoraan ja vahvoiksi, ei 

laiminlyönnin rampauttamiksi.  

Jos heikkoutenne on kumppanuus ja intiimiys, ja jopa Himo. Ja tiedätte ylittäneenne rajan… Pyydän, 

katukaa ja pyytäkää Herraa suojelemaan teitä jokaiselta synnin mahdollisuudelta. Vihollisella on satoja 

tuhansia himon demoneita lähetettynä Maapallolle, erityisesti kesäkuukausien aikana, jolloin 

pukeutuminen vaivoin peittää välttämättömimmän. 

Ja näillä demoneilla on yksi asia mielessään: saada teidät tekemään syntiä ja erottamaan teidät 

Jumalasta. Ja olen varma siitä, että jos olette kristitty, Saatana antaa bonuksia teidän 

kukistamisestanne. 

Pyytäkää suojelusenkeliänne varoittamaan teitä, kun olette menossa tuhoa kohti – sitten 

KIINNITTÄKÄÄ HUOMIOTA siihen varoitukseen! PAETKAA sitä! Hän on se, joka joutuu kokoamaan 

palaset, kun pirstoutunut omatuntonne ottaa teistä vallan.  

Katsokaahan, paholaiset ovat NIIN älykkäitä. He houkuttelevat teidät viattomaan keskusteluun ja 

tunteet alkavat liikahdella. He kuiskaavat päässäsi, ” Se on ihan ok! Vain tämän kerran… Jumala antaa 

anteeksi sinulle. ” Tai, ” Sinä tarvitset tätä. Sinua on loukattu niin pahoin, He todella välittävät sinusta. 

” 

Siispä, sinä sukellat siihen suhteeseen… tai ehkä liu`ut siihen niin hienovaraisesti. Ja sitten 

paheksunnan demonit tulevat. Paheksunnan Työryhmäksi minä heitä haluan kutsua. Heillä on 

kaikennäköisiä syytöksiä: ” Sinä olet sunnintekijä!! Sinä et voi rukoilla – Jumala ei kuuntele sinua, sinä 

syntinen. ” 

 Ja päivä päivältä tunnet itsesi pahemmaksi, ja niin menet syvemmälle suhteeseen helpotusta 

saadaksesi. Ja aika pian olet vakiinnuttanut suhteen ja tullut riippuvaiseksi, etkä pysty enää tekemään 

päätöstä lähteä siitä. Tai ehkä se johti raskauteen. Ja sinä tiedät, ettet halua kasvattaa perhettä tämän 

ihmisen kanssa. 



Herra on NIIN tosissaan meidän pyhyydestämme ja siitä, että saamme tahrat ja rypyt pois 

hääpuvuistamme, että Hän ei anna meidän lipsua vikoihimme. Ja ennen kaikkea Hän ei halua jättää 

meitä kärsimään Koettelemusten Aikaa. Niinpä Hän sallii näiden epäonnisten tapahtumien tapahtua 

saadakseen meidän huomiomme. 

Ja kuten aina, osa kärsimyksestä on korjaukseksi, ja toinen osa on sopivaan aikaan sattuneita maailman 

tapahtumia varten, joita pitää tukea paastorukouksilla.   

Herra, minä tiedän, että he haluavat kuulla Sinusta. Pyydän, Herra, jaa Sydämesi kanssamme.  

Jeesus aloitti… ” Todellakin, se on Minun sydämeni, jonka haluan jakaa. Voi, kuinka Minä rakastankaan 

jokaikistä! Ja, että Minulle tuottaa enemmän surua korjata teitä ja saada teidän huomionne, kuin mitä 

se tuottaa teille. ”  

” Kun Minun täytyy korjata teitä, siihen liittyy monia tekijöitä. Ensiksikin, inhoan nähdä teidän kärsivän! 

Toiseksi, se lykkää armojen ja mahdollisuuksien ja ylennysten vastaanottamista Minun 

Valtakunnassani. Minun täytyy odottaa, että te kukistatte sen paheen tai synnin ennen kuin voin 

ylentää teidät alueelle missä on vielä enemmän kuumuutta, enemmän houkutuksia, ja enemmän 

mahdollisuuksia syntiin – suurten hengellisten vastuitten myötä. ”  

” Clare, kun olet laiska, kuten olet ollut kaksi päivää nyt, Minä näen sielut, jotka tarkistavat Kanavalta 

Minun viestejäni, ja Minä suren heidän kanssaan, että ei ole lohtua, kun viestiä ei ole tullut. Todellakin, 

Minun rakkain. Minä tiedän, että sinun työtaakkasi on ollut erittäin raskas. Minä olen nähnyt sinun 

ponnistelusi, kun olet nukahtanut vastatessasi kirjeenvaihtoon. Ja Minä olen erittäin tyytyväinen 

sinuun. Ja Minä arvostan kaikkea sitä mitä teet aviomiestäsi ja lähellä oleviasi varten – sillä on 

ansionsa. ” 

” Mutta pitäisin parempana, jos ottaisit viestin vastaan ensin. Ja sitten Minä autan sinua säästämään 

aikaa ja energiaa muiden asioiden kanssa, niin ettet olisi ” lopussa ” seuraavana päivänä, kuten tänään 

olit. Pyydän, Clare, laittaisitko sen tärkeysjärjestyksessä muiden edelle? ”   

” Ja Minä en tarkoita kirjettä joltakin, joka kärsii. Se merkitsee. Sinä voisit postata sen, tiedätkö. Ja sillä 

tavalla, muutkin hyötyisivät. Minä tiedän, että teet tämän nyt. Minä voin nähdä sydämesi ja Minä 

annan sinulle anteeksi. ” 

” Ja olkoon tämä oppiläksynä teille kaikille, Minun pikkuiseni. Älkää laiminlyökö heitä, jotka kärsivät ja 

ovat kaipaavat seuraanne, lohtua tai neuvoa saadakseen. Olkaa valppaita, koska te ette tiedä, kuka on 

aikeissa tehdä itsemurhan – jonka te estitte menemällä viettämään aikaa heidän kanssaan. ” 

 ( Clare ) Anna minulle anteeksi, Herra. 

 ( Jeesus ) ” Olet saanut anteeksi. Vain ota Minut erittäin vakavasti. Sinä tiedät, miltä tuntuu, kun 

ihmiset eivät ota sinua vakavasti. Joten pyydän, ota Minut aina niin vakavasti. ” 

 ” Se, mitä jaoit Himosta, on täydellisesti sivuutettu tässä kulttuurissa, koska sinun oletetaan olevan 

tekemässä syntiä kesäaikaan – niin arvioidaan. Himoja, ja lihallisten halujen lisääntymistä. ” 

 ” Synnin tapahtumaa pitäisi kutsua tuhon tapahtumaksi, koska se vaikuttaa niin moniin elämänne ja 

kulkunne puoliin, kun sallitte itsenne lankeavan syntiin. Se viivästyttää siunausten ja Minun teille 

suunnittelemieni mahdollisuuksien aikajanaa. ”  

” Koska ryhdyitte tähän syntiin, elämänne arvokkaat ihmiset kärsivät suuresti ja olette ehkä saattaneet 

jopa menettää hyvän vaimon tai aviomiehen, jonka Minä olin teille valmistellut. Sen välittömänä 

seurauksena naitte väärän ihmisen, saatte lapsia heidän kanssaan ja huomaatte kymmenen vuotta 

myöhemmin, että se kaikki oli yhtä suurta erehdystä. Nyt te kärsitte rikkonaisesta kodista ja lapsista, 

joita torjunta on pysyvästi vahingoittanut. ”  



” Voi, Minun Ihmiseni, älkää erehtykö. HIMOLLA on hyvin vakavat, pitkälle ulottuvat seuraukset. Synti 

mädättää lahjomattomuutenne, teidän elämän tarkoituksenne, ja kaikki ylennyksenne hylättiin – ja 

Minä en puhu nyt rahasta. Ja kaikkein pahinta, lapset, joita rakastatte, ovat vieraantuneet ja 

vahingoittuneet, tulevat maailmaan etsimään äitiensä ja isiensä korvaajia. Ja he jatkavat synnin kehää. 

”  

” Nyt, jotkut teistä kuuntelevat Minua; toiset sivuuttavat tämän varoituksen, että olette menossa, ei 

vain tuhoa, vaan hyvin mahdollista, Helvettiä kohti – koska tämä synti on tullut teidän herraksi ja 

ryöstänyt teiltä kaiken mitä te olisitte voineet olla. Ettekö näe? Minä en ole ” ilkeä ”, rankaiseva 

Jumala” Minä olen rakastava, anteeksiantava, ja armollinen. Varoittaen teitä, että pilaatte monta 

elämää itsekkäillä Minun käskyjeni sivuuttamisilla ja kulkien omia itsepäisiä teitänne. ” 

” Ja mitkä testaamisten ja korjauksien kanssa käy yhteen, on rukoilun ja armon tarve teidän 

hallituksenne ja Amerikan kansalaisten puolesta, jotka valtavirtamedia on sokaissut. Sokeutuneet 

silmät ovat avautumassa, ja teidän kärsimyksiänne käytetään tähän tarkoitukseen, kun huomaatte 

asioita elämissänne, jotka ovat estäneet Minun armojani ja johtaneet erilaisiin sairauksiin ja 

kärsimykseen. ” 

” Minä haluan parantaa teidät, Minun ihmiseni. Kulkekaa oikeudenmukaisesti Minun edessäni ja 

kieltäytykää kompromisseistä joka käänteessä. Monet teistä, jotka ovat langenneet, ellei kaikki, on 

vihollinen manipuloinut käyttäen heikkoja kohtianne ansoittaakseen teidät. Mutta Minä heitän teille 

Armon köyden teidän kiivetäksenne kuopistanne ylös. ”  

” Nyt, tähän lisää. Minä haluan vain sanoa, että jopa kärsimystenne keskellä, paljon armoa on 

myönnetty maanne kääntymiseen. Ja mikään mitä kärsitte, ei mene hukkaan. Tämä aika on ajaa 

Totuuden asiaa ja seisoa Presidenttinne takana. Korruption ovet on heilautettu auki kaikkien nähdä, 

kuinka petturit ovat tuhonneet Amerikan. ”  

” Suota todellakin kuivataan. Mutta jopa sitäkin parempaa on, että Minä aion vapauttaa tuoreen, 

puhtaan Veden aallon Taivaasta, joka saa teidät kaikki unohtamaan menneet päivät. Sillä Minä tulen 

tekemään uuden asian Amerikassa, ja me tulemme kulkemaan Voitosta Voittoon. ” 

” Tuoreet, uudet Elävät Vedet tulevat virtaamaan Taivaan Kanavista järviin ja varastoidaan puhtaisiin 

tekoaltaisiin. Elävien Vesien Lähteet tulevat maasta ylös ja puhdistavat olemassa olleen saastan, 

tuoden heille uuden voitelun hallitukselle, jossa on pystyviä johtajia, jotka ovat omistautuneet 

oikeudenmukaisuudelle. Tämä vaatii kokonaan uuden sadon poliitikkoja, ja monet isänmaalliset ovat 

ottaneet asiakseen investoida hallitukseen, virkailijoina, jotka tekevät Jumalan tahdon ja todella ovat 

kansan ja kansakunnan palvelijoita. ” 

” Minä kutsun kaikkia halukkaita miehiä ja naisia julkiselle sektorille korvaamaan korruptoituneet. 

Minä pyydän joitakin teistä investoimaan elämänsä tälle maalle, kun vielä on aikaa. Minä tulen 

olemaan heidän kanssaan, ketkä sitoutuvat muuttamaan kansakunnan. Kaikilla teistä on joku 

panoksensa annettavana hallituksellenne, ja tulee olemaan ennennäkemätön määrä paikkoja teille 

täytettävänä. Minä voin varustaa teidät. Kaikki, mitä tarvitsen, on teidän suostumuksenne ja halunne 

tulla osaksi sitä, mitä Minä teen tässä maailmassa. ”  

” Minun ihmiseni, todellakin, tämä on uusien alkujen aika. Ei helppojen alkujen. Mutta uusien alkujen. 

” 


